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Predlog spremembe  2 

Cristian Dan Preda 

v imenu skupine PPE 

 

Predlog skupne resolucije 

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

Azerbajdžan 

Predlog skupne resolucije 

Odstavek 14 

 

Predlog skupne resolucije Predlog spremembe 

14. ponavlja stališče, da je treba pogajanja 

o sporazumu o strateškem partnerstvu z 

Azerbajdžanom nemudoma ustaviti, 

dokler vlada ne sprejme konkretnih 

ukrepov za spodbujanje spoštovanja 

univerzalnih človekovih pravic;  

14. ponavlja stališče, da je treba razmisliti 

o začasni ustavitvi pogajanj o sporazumu 

o strateškem partnerstvu z Azerbajdžanom, 

dokler vlada ne sprejme konkretnih 

ukrepov za spodbujanje spoštovanja 

univerzalnih človekovih pravic; 

Or. en 
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Predlog spremembe  3 

Cristian Dan Preda 

v imenu skupine PPE 

 

Predlog skupne resolucije 

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

Azerbajdžan 

Predlog skupne resolucije 

Odstavek 15 

 

Predlog skupne resolucije Predlog spremembe 

15. poziva Svet, Komisijo in Evropsko 

službo za zunanje delovanje, naj strogo 

izvajajo načelo „več za več“ s posebnim 

poudarkom na razmerah zagovornikov 

človekovih pravic, v skladu s smernicami 

EU glede zagovornikov človekovih pravic, 

neodvisnosti sodstva, demokratičnih 

reform in temeljnih pravic in svoboščin 

ter naj jasno določi posledice zaostajanja 

z reformami; poziva Komisijo, naj zaradi 

omenjenih incidentov, v katerih so bili 

zagovorniki človekovih pravic tarče 

napadov zaradi dokumentiranja kršitev 

človekovih pravic v Azerbajdžanu, 

pregleda in po potrebi začasno ustavi vse 

financiranje, ki ni povezano s človekovimi 

pravicami, civilno družbo in sodelovanjem 

med ljudmi na lokalni ravni in ga je 

Azerbajdžan prejel prek evropskega 

instrumenta sosedstva; poziva Komisijo in 

države članice EU, naj ohranijo 

financiranje za stike med ljudmi in 

sodelovanje med njimi na področjih, kot 

so civilna družba, izobraževanje in 

15. poziva Svet, Komisijo in Evropsko 

službo za zunanje delovanje, naj resno 

ocenijo zatiranje zagovornikov človekovih 

pravic in slabšanje razmer na področju 

človekovih pravic, pa tudi  morebitne 

posledice za odnose EU z Azerbajdžanom 

v skladu z načelom „več za več“; 



 

AM\1072324SL.doc PE565.824v01-00 } 

 PE565.826v01-00 } 

 PE565.830v01-00 } 

 PE565.831v01-00 } 

 PE565.832v01-00 } 

 PE565.833v01-00 } RC1 

SL Združena v raznolikosti SL 

akademski krogi ter izmenjava mladih in 

študentov; 

Or. en 

 

 

 


