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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

27.6.2018 A8-0185/2 

Módosítás  2 

Javi López, Kati Piri 

az S&D képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0185/2018 

Norica Nicolai 

Tárgyalások az EU–Azerbajdzsán átfogó megállapodásról 

2017/2056(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

1 bekezdés – n pont 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

n) támogassák az igazságszolgáltatás 

reformját, amelynek célja pártatlanságának 

és a végrehajtó hatalomtól való 

függetlenségének biztosítása és a 

jogállamiság erősítése; különösen tegyék 

lehetővé független gyakorló ügyvédek 

számára, hogy az ügyfeleket közjegyzői 

okiratba foglalt meghatalmazás alapján 

képviseljék, és vessenek véget az azeri 

ügyvédi kamara azon önkényes 

hatásköreinek, hogy a kamarából 

kizárhatnak ügyvédeket, illetve hogy 

megtagadhatják új tagok felvételét; 

n) támogassák az igazságszolgáltatás 

reformját, amelynek célja pártatlanságának 

és a végrehajtó hatalomtól való 

függetlenségének biztosítása és a 

jogállamiság erősítése; különösen a jogi 

szakemberek függetlenségének a jogászok 

munkájába való bármilyen indokolatlan 

beavatkozás megszüntetése révén történő 

biztosítása érdekében tegyék lehetővé 

független gyakorló ügyvédek számára, 

hogy az ügyfeleket közjegyzői okiratba 

foglalt meghatalmazás alapján képviseljék, 

és vessenek véget az azeri ügyvédi kamara 

azon önkényes hatásköreinek, hogy a 

kamarából kizárhatnak ügyvédeket, illetve 

hogy megtagadhatják új tagok felvételét; 

Or. en 
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27.6.2018 A8-0185/3 

Módosítás  3 

Javi López, Kati Piri 

az S&D képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0185/2018 

Norica Nicolai 

Tárgyalások az EU–Azerbajdzsán átfogó megállapodásról 

2017/2056(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

1 bekezdés – t pont 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

t) biztosítsák a tárgyalások 

befejeződése előtt, hogy Azerbajdzsán 

szabadon bocsássa az összes politikai és 

lelkiismereti foglyot – köztük a 

legemblematikusabb példák Ilgar 

Mammadov, Afgan Mukhtarli, Mehman 

Huseynov, Ilkin Rustamzada, Seymur 

Hazi, Rashad Ramazanov, Elchin Ismayilli, 

Giyas Ibrahimov, Beyram Mammadov, 

Asif Yusifli és Fuad Gahramanli –, hogy 

szabadulásuk után oldja fel a rájuk 

vonatkozó utazási tilalmakat, többek között 

a Khadija Ismayilova újságíróra és Intigam 

Aliyev ügyvédre vonatkozó tilalmat is, és 

hogy Azerbajdzsán teljes körűen 

végrehajtsa az EJEB határozatait, különös 

tekintettel Ilgar Mammadovra; biztosítsák 

e személyek szabadon bocsátását és 

helyzetük javítását, ideértve az 

igazságszolgáltatás és a jogállamiság 

alkalmazása révén jogállásuk és családjaik 

jogállásának visszaállítását, 

gondoskodjanak továbbá az EU-ban 

tartózkodó azeri másként gondolkodók 

védelméről; 

t) biztosítsák a tárgyalások 

befejeződése előtt, hogy Azerbajdzsán 

szabadon bocsássa az összes politikai és 

lelkiismereti foglyot – köztük a 

legemblematikusabb példák Ilgar 

Mammadov, Afgan Mukhtarli, Mehman 

Huseynov, Ilkin Rustamzada, Seymur 

Hazi, Rashad Ramazanov, Elchin Ismayilli, 

Giyas Ibrahimov, Beyram Mammadov, 

Asif Yusifli és Fuad Gahramanli –, hogy 

szabadulásuk után oldja fel a rájuk 

vonatkozó utazási tilalmakat, többek között 

a Khadija Ismayilova újságíróra és Intigam 

Aliyev ügyvédre vonatkozó tilalmat is, és 

hogy Azerbajdzsán teljes körűen 

végrehajtsa az EJEB határozatait, különös 

tekintettel Ilgar Mammadovra; biztosítsák 

e személyek szabadon bocsátását és 

helyzetük javítását, ideértve az 

igazságszolgáltatás és a jogállamiság 

alkalmazása révén jogállásuk és családjaik 

jogállásának visszaállítását, 

gondoskodjanak továbbá az EU-ban 

tartózkodó azeri másként gondolkodók 

védelméről; ítéljék el, hogy az 

azerbajdzsáni hatóságok bejelentéseivel 

ellentétben a fent felsorolt politikai 

foglyok közül egyet sem bocsátottak 

szabadon, és további személyeket vettek 

őrizetbe – köztük ellenzéki pártok tagjait 

és Emin Aslan emberi jogi jogászt – 
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alkotmányos jogaik békés gyakorlása 

miatt; biztosítsák, hogy Azerbajdzsán 

fejezze be az adminisztratív fogva tartás 

gyakorlatának a kormányzatot bírálók 

elhallgattatására való felhasználását; 

Or. en 

 

 

 


