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Módosítás  2 

Cristian Dan Preda 

a PPE képviselıcsoport nevében 

 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány 

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

Azerbajdzsán 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány 

14. pont 

 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

14. ismételten hangsúlyozza, hogy az 

Azerbajdzsánnal kötendı stratégiai 

partnerségi megállapodás megkötésére 

irányuló tárgyalásokat azonnal fel kell 

függeszteni mindaddig, amíg a kormány 

nem tesz konkrét lépéseket az egyetemes 

emberi jogok tiszteletben tartása irányába;  

14. ismételten hangsúlyozza, hogy 

fontolóra kell venni az Azerbajdzsánnal 

kötendı stratégiai partnerségi 

megállapodás megkötésére irányuló 

tárgyalások felfüggesztését mindaddig, 

amíg a kormány nem tesz konkrét 

lépéseket az egyetemes emberi jogok 

tiszteletben tartása irányába; 

Or. en 
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Módosítás  3 

Cristian Dan Preda 

a PPE képviselıcsoport nevében 

 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány 

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

Azerbajdzsán 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány 

15. pont 

 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

15. felhívja a Tanácsot, a Bizottságot és az 

Európai Külügyi Szolgálatot (EKSZ), hogy 

szigorúan alkalmazzák a „többért többet” 

elvet, különös figyelmet fordítva az 

emberijog-védık helyzetére – 

összhangban az emberi jogok 

védelmezıirıl szóló uniós 

iránymutatásokkal –, az 

igazságszolgáltatás függetlenségére, a 

demokratikus reformokra, valamint az 

alapvetı jogokra és szabadságjogokra, és 

egyértelmően határozzák meg a reformok 

elmaradásának következményeit; 

felszólítja a Bizottságot, hogy a fent 

említett, az emberijog-védıkkel szemben 

az azerbajdzsáni emberi jogi visszaélések 

dokumentálásáért intézett célzott 

támadásokra való tekintettel vizsgáljon 

felül és szükség esetén ideiglenesen 

függesszen fel minden olyan, 

Azerbajdzsán számára az európai 

szomszédsági eszköz révén nyújtott 

támogatást, amely nem kapcsolódik az 

emberi jogokhoz, a civil társadalomhoz és 

15. felhívja a Tanácsot, a Bizottságot és az 

Európai Külügyi Szolgálatot (EKSZ), hogy 

szigorú szemmel mérjék fel az emberijog-

védık elnyomását és a romló emberi jogi 

helyzetet, és a „többért többet” elvvel 

összhangban értékeljék az Unió 

Azerbajdzsánnal fennálló kapcsolataira 

gyakorolt lehetséges hatásokat; 
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emberek közötti, alulról szervezıdı 

együttmőködéshez; felhívja a Bizottságot 

és a tagállamokat, hogy tartsák fenn az 

emberek közötti kapcsolatok és 

együttmőködés támogatását az olyan 

területeken, mint a civil társadalom, az 

oktatás, a tudományos élet, valamint a 

fiatalok és diákok cseréje; 

Or. en 

 

 


