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Παράγραφος 1 – στοιχείο κ 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

κ) να διασφαλίσουν, πριν από την 

ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων, ότι 

το Αζερμπαϊτζάν θα έχει απελευθερώσει 

όλους του πολιτικούς κρατουμένους και 

τους κρατούμενους συνείδησης, μεταξύ 

των οποίων, των Ιλγκάρ Μαμάντοφ, 

Αφγκάν Μουχταρλί, Μεχμάν Χουσεΐνοφ, 

Ιλκίν Ρουσταμζάντα, Σεϊμούρ Χαζί, 

Ρασάντ Ραμαζάνοφ, Ελτσίν Ισμαγιλί, 

Γκιγιάς Ιμπραχίμοφ, Μπεϊράμ Μαμάντοφ, 

Ασίφ Γιουσιφλί και Φουάντ Γκαχραμανλί, 

οι υποθέσεις των οποίων είναι 

εμβληματικές, καθώς και την άρση της 

απαγόρευσης μετακινήσεων όταν 

απελευθερωθούν, πράγμα που θα ισχύει 

και για τη δημοσιογράφο Χαντίτζα 

Ισμάιλοβα και τον δικηγόρο Ιντιγκάμ 

Αλίγεφ, και ότι θα εφαρμοστούν πλήρως οι 

αποφάσεις του ΕΔΑΑ, ιδίως όσον αφορά 

τον Ιλγκάρ Μαμάντοφ· να εξασφαλίσουν 

την ελευθέρωση και βελτίωση της 

κατάστασης των ατόμων αυτών, 

συμπεριλαμβανομένης της αποκατάστασής 

τους, το ίδιο και των οικογενειών τους 

μέσω της δικαστικής οδού και της 

εφαρμογής του κράτους δικαίου· να 

προστατεύουν τους αζέρους 

αντιφρονούντες στην ΕΕ· 

κ) να διασφαλίσουν, πριν από την 

ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων, ότι 

το Αζερμπαϊτζάν θα έχει απελευθερώσει 

όλους του πολιτικούς κρατουμένους και 

τους κρατούμενους συνείδησης, μεταξύ 

των οποίων, των Ιλγκάρ Μαμάντοφ, 

Αφγκάν Μουχταρλί, Μεχμάν Χουσεΐνοφ, 

Ιλκίν Ρουσταμζάντα, Σεϊμούρ Χαζί, 

Ρασάντ Ραμαζάνοφ, Ελτσίν Ισμαγιλί, 

Γκιγιάς Ιμπραχίμοφ, Μπεϊράμ Μαμάντοφ, 

Ασίφ Γιουσιφλί και Φουάντ Γκαχραμανλί, 

οι υποθέσεις των οποίων είναι 

εμβληματικές, καθώς και την άρση της 

απαγόρευσης μετακινήσεων όταν 

απελευθερωθούν, πράγμα που θα ισχύει 

και για τη δημοσιογράφο Χαντίτζα 

Ισμάιλοβα και τον δικηγόρο Ιντιγκάμ 

Αλίγεφ, και ότι θα εφαρμοστούν πλήρως οι 

αποφάσεις του ΕΔΑΑ, ιδίως όσον αφορά 

τον Ιλγκάρ Μαμάντοφ· να εξασφαλίσουν 

την ελευθέρωση και βελτίωση της 

κατάστασης των ατόμων αυτών, 

συμπεριλαμβανομένης της αποκατάστασής 

τους, το ίδιο και των οικογενειών τους 

μέσω της δικαστικής οδού και της 

εφαρμογής του κράτους δικαίου· να 

προστατεύουν τους αζέρους 

αντιφρονούντες στην ΕΕ· να απαιτήσουν 

να απελευθερωθεί αμέσως ο δικηγόρος σε 

θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων Εμίν 

Ασλάν, ο οποίος βρίσκεται υπό κράτηση, 

και να απαλλαγεί πλήρως από την 
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