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Изменение  1 

Марите Схаке и Петрас Аущревичюс 

от името на групата ALDE 

 

Доклад A8-0185/2018 

Норика Николай 

Преговори във връзка с всеобхватното споразумение между ЕС и Азербайджан 

2017/2056(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 1 – буква у 

 

Предложение за резолюция Изменение 

у) да гарантират, че до приключването 

на преговорите Азербайджан ще 

освободи всички политически 

затворници и лицата, лишени от свобода 

заради своите убеждения, включително 

най-емблематичните случаи, сред тях 

тези на Илгар Мамадов, Афган 

Мухтарли, Мехман Хюсеинов, Илкин 

Рустамзаде, Сеймур Хази, Рашад 

Рамазанов, Елхин Есмайли, Гияс 

Ибрахимов, Байрам Мамадов, Асиф 

Юсифли и Фуад Гахраманли, че ще 

отмени издадените за тези лица забрани 

за пътуване, в това число и забраната 

спрямо журналистката Хадиджа 

Исмаилова и адвоката Интигам Алиев, 

както и че ще изпълни изцяло 

решенията на ЕСПЧ, по-специално по 

отношение на Илгар Мамадов; да 

гарантират освобождаването на тези 

лица и подобряване на тяхното 

положение, включително реабилитиране 

на тези лица и на техните семейства 

посредством съдебната система и 

прилагане на принципите на правовата 

държава, както и да защитават 

азербайджанските дисиденти в ЕС; 

у) да гарантират, че до приключването 

на преговорите Азербайджан ще 

освободи всички политически 

затворници и лицата, лишени от свобода 

заради своите убеждения, включително 

най-емблематичните случаи, сред тях 

тези на Илгар Мамадов, Афган 

Мухтарли, Мехман Хюсеинов, Илкин 

Рустамзаде, Сеймур Хази, Рашад 

Рамазанов, Елхин Есмайли, Гияс 

Ибрахимов, Байрам Мамадов, Асиф 

Юсифли и Фуад Гахраманли, че ще 

отмени издадените за тези лица забрани 

за пътуване, в това число и забраната 

спрямо журналистката Хадиджа 

Исмаилова и адвоката Интигам Алиев, 

както и че ще изпълни изцяло 

решенията на ЕСПЧ, по-специално по 

отношение на Илгар Мамадов; да 

гарантират освобождаването на тези 

лица и подобряване на тяхното 

положение, включително реабилитиране 

на тези лица и на техните семейства 

посредством съдебната система и 

прилагане на принципите на правовата 

държава, както и да защитават 

азербайджанските дисиденти в ЕС; да 

изискат незабавното освобождаване 

на адвоката в областта на правата 

на човека Емин Аслан, на когото е 

наложена административна мярка за 

задържане, както и пълното сваляне 
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на съмнителните обвинения за 

„неподчинение на полицията“; 

Or. en 

 

 


