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Fælles beslutningsforslag 

S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

Aserbajdsjan 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 14 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

14. understreger, at forhandlingerne om en 

strategisk partnerskabsaftale med 

Aserbajdsjan straks bør stilles i bero, så 

længe regeringen undlader at tage konkrete 

skridt til at fremme respekten for de 

universelle menneskerettigheder;  

14. understreger, at en suspendering af 

forhandlingerne om en strategisk 

partnerskabsaftale med Aserbajdsjan bør 

overvejes, så længe regeringen undlader at 

tage konkrete skridt til at fremme respekten 

for de universelle menneskerettigheder; 

Or. en 
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Cristian Dan Preda 

for PPE-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

Aserbajdsjan 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 15 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

15. opfordrer Rådet, Kommissionen og 

EU-Udenrigstjenesten til strengt at 

opretholde ”mere for mere”-princippet, 

med særlig fokus på situationen for 

menneskerettighedsforkæmpere, i 

overensstemmelse med EU’s 

retningslinjer vedrørende 

menneskerettighedsforkæmpere, 

domstolenes uafhængighed, demokratiske 

reformer og grundlæggende rettigheder 

og frihedsrettigheder, og til klart at 

præcisere konsekvenserne af forsinkelser 

i reformerne; opfordrer Kommissionen til 

at revidere og om nødvendigt midlertidigt 

suspendere enhver finansiering, der ikke 

er relateret til menneskerettigheder, 

civilsamfund og mellemfolkeligt 

samarbejde på græsrodsniveau, og som 

ydes til Aserbajdsjan via det europæiske 

naboskabsinstrument i lyset af 

ovennævnte sager vedrørende 

menneskerettighedsforkæmpere, der 

forfølges på grund af deres 

dokumentation af 

15. opfordrer Rådet, Kommissionen og 

EU-Udenrigstjenesten til at gøre 

undertrykkelsen af 

menneskerettighedsforkæmpere og den 

stadig værre menneskerettighedssituation 

til genstand for en seriøs vurdering samt 

at evaluere de mulige konsekvenser heraf 

for EU’s forbindelser med Aserbajdsjan i 

overensstemmelse med ”mere for mere”-

princippet 
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menneskerettighedskrænkelser i 

Aserbajdsjan; opfordrer Kommissionen 

og medlemsstaterne til at opretholde 

finansieringen af mellemfolkelige 

kontakter og samarbejde på områder 

såsom civilsamfund, uddannelse og den 

akademiske verden samt udveksling af 

unge og studerende; 

Or. en 

 

 


