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Grozījums Nr.  2 

Cristian Dan Preda 

PPE grupas vārdā 
 
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

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

par Azerbaidžānu 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

14. punkts 

 
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

14. atkārtoti uzsver — kamēr valdība 
neveic konkrētus pasākumus nolūkā 
veicināt universālo cilvēktiesību 
ievērošanu, sarunas par stratēăiskās 
partnerības nolīgumu ar Azerbaidžānu ir 
nekavējoties jāaptur;  

14. atkārtoti uzsver — kamēr valdība 
neveic konkrētus pasākumus nolūkā 
veicināt universālo cilvēktiesību 
ievērošanu, ir jāapsver iespēja apturēt 
sarunas par stratēăiskās partnerības 
nolīgumu ar Azerbaidžānu; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  3 

Cristian Dan Preda 

PPE grupas vārdā 
 
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

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

par Azerbaidžānu 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

15. punkts 

 
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

15. aicina Padomi, Komisiju un Eiropas 
Ārējās darbības dienestu (EĀDD) stingri 
piemērot principu „vairāk par vairāk”, 
īpaši pievēršot uzmanību cilvēktiesību 

aizstāvju stāvoklim atbilstīgi ES 

pamatnostādnes par cilvēktiesību 

aizstāvjiem, tiesu varas neatkarībai, 

demokrātiskām reformām un 

pamattiesībām un brīvībām, un skaidri 

noteikt reformu grafika neievērošanas 

sekas; Ħemot vērā iepriekš minētos 

incidentus, kuros cilvēktiesību aizstāvji ir 

cietuši par cilvēktiesību pārkāpumu 

dokumentēšanu Azerbaidžānā, aicina 

Komisiju pārskatīt un, ja nepieciešams, uz 

laiku pārtraukt sniegt visu finansējumu, 

kas nav saistīts ar cilvēktiesībām, 

pilsonisko sabiedrību un cilvēku 

savstarpējo sadarbību vietējā līmenī, kas 

Azerbaidžānai piešėirts ar Eiropas 

kaimiĦattiecību instrumentu; aicina 

Komisiju un dalībvalstis turpināt finansēt 

cilvēku savstarpējos kontaktus un 

sadarbību tādās jomās kā pilsoniskā 

15. aicina Padomi, Komisiju un Eiropas 
Ārējās darbības dienestu (EĀDD) nopietni 
izvērtēt represijas pret cilvēktiesību 

aizstāvjiem un cilvēktiesību stāvokĜa 

pasliktināšanos un novērtēt iespējamo 

ietekmi uz ES un Azerbaidžānas 

attiecībām saskaĦā ar principu „vairāk par 
vairāk”; 
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sabiedrība, izglītība un akadēmiskā sfēra, 

kā arī jauniešu un studentu apmaiĦa; 

Or. en 

 
 


