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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

(t) să asigure că, înainte de încheierea 

negocierilor, Azerbaidjanul eliberează 

prizonierii politici și prizonierii de 

conștiință, inclusiv, printre cazurile cele 

mai emblematice, Ilgar Mammadov, Afgan 

Mukhtarli, Mehman Huseynov, Ilkin 

Rustamzada, Seymur Hazi, Rashad 

Ramazanov, Elchin Ismayilli, Giyas 

Ibrahimov, Beyram Mammadov, Asif 

Yusifli și Fuad Gahramanli, precum și 

ridicarea interdicțiilor de călătorie impuse 

acestora după ce au fost eliberați, inclusiv a 

celor impuse ziaristei Khadija Ismayilova 

și avocatului Intigam Aliyev și că pune pe 

deplin în aplicare deciziile CEDO, 

îndeosebi în cazul lui Ilgar Mammadov; să 

asigure eliberarea și îmbunătățirea situației 

acestor persoane, inclusiv reintegrarea 

acestora și a familiilor lor prin intermediul 

sistemului judiciar și aplicarea statului de 

drept și să protejeze dizidenții azeri din 

UE; 

(t) să asigure că, înainte de încheierea 

negocierilor, Azerbaidjanul eliberează 

prizonierii politici și prizonierii de 

conștiință, inclusiv, printre cazurile cele 

mai emblematice, Ilgar Mammadov, Afgan 

Mukhtarli, Mehman Huseynov, Ilkin 

Rustamzada, Seymur Hazi, Rashad 

Ramazanov, Elchin Ismayilli, Giyas 

Ibrahimov, Beyram Mammadov, Asif 

Yusifli și Fuad Gahramanli, precum și 

ridicarea interdicțiilor de călătorie impuse 

acestora după ce au fost eliberați, inclusiv a 

celor impuse ziaristei Khadija Ismayilova 

și avocatului Intigam Aliyev și că pune pe 

deplin în aplicare deciziile CEDO, 

îndeosebi în cazul lui Ilgar Mammadov; să 

asigure eliberarea și îmbunătățirea situației 

acestor persoane, inclusiv reintegrarea 

acestora și a familiilor lor prin intermediul 

sistemului judiciar și aplicarea statului de 

drept și să protejeze dizidenții azeri din 

UE; să solicite eliberarea imediată a lui 

Emin Aslan, avocat specializat în 

drepturile omului, din detenția 

administrativă, precum și retragerea 

integrală a acuzațiilor dubioase de 

„nesupunere față de poliție”; 

Or. en 

 

 


