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Τροπολογία  2 

Cristian Dan Preda 

εξ ονόµατος της Οµάδας PPE 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

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

Αζερµπαϊτζάν 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 14 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

14. επαναλαµβάνει ότι οι 
διαπραγµατεύσεις για µια συµφωνία 
στρατηγικής εταιρικής σχέσης µε το 

Αζερµπαϊτζάν θα πρέπει αµέσως να 
ανασταλεί για όσο διάστηµα η κυβέρνηση 
δεν λαµβάνει συγκεκριµένα µέτρα για την 

προώθηση του σεβασµού των 

οικουµενικών ανθρωπίνων δικαιωµάτων·  

14. επαναλαµβάνει ότι θα πρέπει να 
εξεταστεί το ενδεχόµενο αναστολής των 
διαπραγµατεύσεων για µια συµφωνία 
στρατηγικής εταιρικής σχέσης µε το 

Αζερµπαϊτζάν, για όσο διάστηµα η 
κυβέρνηση δεν λαµβάνει συγκεκριµένα 

µέτρα για την προώθηση του σεβασµού 

των οικουµενικών ανθρωπίνων 

δικαιωµάτων· 
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Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

15. καλεί το Συµβούλιο, την Επιτροπή και 

την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής 

∆ράσης (ΕΥΕ∆) να εφαρµόζουν αυστηρά 
την αρχή «περισσότερα για περισσότερα», 
µε ιδιαίτερη έµφαση στην κατάσταση 
των υπερασπιστών των ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων, σύµφωνα µε τις 
κατευθυντήριες γραµµές της ΕΕ για τους 
υπερασπιστές των ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων, την ανεξαρτησία της 
δικαιοσύνης, τις δηµοκρατικές 
µεταρρυθµίσεις και τα θεµελιώδη 
δικαιώµατα και ελευθερίες, και να 
ορίσουν σαφώς τις συνέπειες της 
υστέρησης στις µεταρρυθµίσεις· καλεί 
την Επιτροπή να επανεξετάσει και να 
αναστείλει προσωρινά, αν χρειαστεί, κάθε 
χρηµατοδότηση που δεν έχει σχέση µε τα 
ανθρώπινα δικαιώµατα, την κοινωνία 
των πολιτών και τη συνεργασία στη 
βάση, σε διαπροσωπικό επίπεδο, που έχει 
λάβει το Αζερµπαϊτζάν στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Μέσου Γειτονίας, υπό το 
φως των προαναφερθέντων περιστατικών 

15. καλεί το Συµβούλιο, την Επιτροπή και 

την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής 

∆ράσης (ΕΥΕ∆) να εξετάσουν σοβαρά τις 
ενέργειες καταστολής εις βάρος 
υπερασπιστών των ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων και την επιδείνωση της 
κατάστασης των ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων, και να αξιολογήσουν τις 
πιθανές συνέπειες για τις σχέσεις της ΕΕ 
µε το Αζερµπαϊτζάν,  σύµφωνα µε  την 
αρχή «περισσότερα για περισσότερα»· 
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όπου υπερασπιστές των ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων µπήκαν στο στόχαστρο 
διότι τεκµηρίωσαν παραβιάσεις των 
ανθρωπίνων δικαιωµάτων στο 
Αζερµπαϊτζάν· καλεί την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή και τα κράτη µέλη να 
διατηρήσουν τη χρηµατοδότηση για τις 
διαπροσωπικές επαφές και τη συνεργασία 
σε τοµείς όπως η κοινωνία των πολιτών, 
η εκπαίδευση και η ακαδηµαϊκή 
κοινότητα, καθώς και για ανταλλαγές 
νέων και φοιτητών· 

Or. en 

 

 


