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27.6.2018 A8-0185/2 

Изменение  2 

Хави Лопес, Кати Пири 

от името на групата S&D 

 

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 н 

 

Предложение за резолюция Изменение 

н) да осигурят подкрепа за реформа 

на съдебната система с цел гарантиране 

на нейната безпристрастност и 

независимост от изпълнителната власт и 

укрепване на принципите на правовата 

държава; по-специално да осигурят 

възможности за самостоятелно 

практикуващите адвокати да 

представляват клиенти чрез нотариално 

заверено пълномощно и да сложат край 

на произволните правомощия на 

азербайджанската адвокатска колегия да 

изключва адвокати от колегията и да 

отказва приемането на нови членове; 

н) да осигурят подкрепа за реформа 

на съдебната система с цел гарантиране 

на нейната безпристрастност и 

независимост от изпълнителната власт и 

укрепване на принципите на правовата 

държава; по-специално да гарантират 

независимостта на юристите чрез 

премахване на нежеланата намеса в 

работата на адвокатите, да осигурят 

възможности за самостоятелно 

практикуващите адвокати да 

представляват клиенти чрез нотариално 

заверено пълномощно и да сложат край 

на произволните правомощия на 

азербайджанската адвокатска колегия да 

изключва адвокати от колегията и да 

отказва приемането на нови членове; 

Or. en 
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27.6.2018 A8-0185/3 

Изменение  3 

Хави Лопес, Кати Пири 

от името на групата S&D 

 

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 

осъдят факта, че противно на 

съобщенията на азербайджанските 

органи, никой от горепосочените 
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политически затворници не е бил 

освободен, а други лица са били 

задържани заради мирно упражняване 

на техните конституционни права, 

включително членове на 

опозиционните партии и адвоката в 

областта на правата на човека  Емин 

Аслан; да гарантират, че 

Азербайджан ще престане да използва 

налагането на административна 

мярка за задържане, за да принуждава 

критиците на правителството да 

мълчат; 

Or. en 

 

 


