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S&D grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0185/2018 

Norica Nicolai 

Sarunas par ES un Azerbaidžānas visaptverošo nolīgumu 

2017/2056(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

1. punkts – n apakšpunkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

(n) sniegt atbalstu tiesas varas iestāžu 

reformai, kuras mērķis ir nodrošināt tās 

objektivitāti un neatkarību no izpildvaras 

un stiprināt tiesiskumu; jo īpaši, ļaut 

neatkarīgi praktizējošiem juristiem 

pārstāvēt klientus saskaņā ar notariālo aktu 

pilnvaru un izbeigt Azerbaidžānas 

advokatūras patvaļīgās pilnvaras izslēgt 

juristus un atteikties uzņemt jaunus 

locekļus; 

(n) sniegt atbalstu tiesas varas iestāžu 

reformai, kuras mērķis ir nodrošināt tās 

objektivitāti un neatkarību no izpildvaras 

un stiprināt tiesiskumu; jo īpaši nodrošināt 

profesionālo juristu neatkarību, novēršot 

jebkādu nepamatotu iejaukšanos juristu 

darbā, ļaut neatkarīgi praktizējošiem 

juristiem pārstāvēt klientus saskaņā ar 

notariālo aktu pilnvaru un izbeigt 

Azerbaidžānas advokatūras patvaļīgās 

pilnvaras izslēgt juristus un atteikties 

uzņemt jaunus locekļus; 

Or. en 
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27.6.2018 A8-0185/3 

Grozījums Nr.  3 

Javi López, Kati Piri 

S&D grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0185/2018 

Norica Nicolai 

Sarunas par ES un Azerbaidžānas visaptverošo nolīgumu 

2017/2056(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

1. punkts – t apakšpunkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

(t) pirms sarunu noslēgšanas 

nodrošināt, ka Azerbaidžāna atbrīvo 

politieslodzītos un pārliecības dēļ 

ieslodzītos, starp kuriem pazīstamākie ir 

Ilgar Mammadov, Afgan Mukhtarli, 

Mehman Huseynov, Ilkin Rustamzada, 

Seymur Hazi, Rashad Ramazanov, Elchin 

Ismayilli, Giyas Ibrahimov, Beyram 

Mammadov, Asif Yusifli un Fuad 

Gahramanli, atceļ viņu ceļošanas 

aizliegumu pēc viņu atbrīvošanas, tostarp 

žurnālistes Khadija Ismayilova un jurista 

Intigam Aliyev ceļošanas aizliegumu, un 

pilnībā īsteno Eiropas Cilvēktiesību tiesas 

nolēmumus, sevišķi saistībā ar Ilgar 

Mammadov; ar tiesiskiem līdzekļiem un 

tiesiskuma īstenošanu nodrošināt šo 

personu atbrīvošanu un uzlabot viņu un 

viņu ģimeņu situāciju, ietverot arī šo 

personu atjaunošanu amatā, un aizsargāt 

Azerbaidžānas disidentus ES; 

(t) pirms sarunu noslēgšanas 

nodrošināt, ka Azerbaidžāna atbrīvo 

politieslodzītos un pārliecības dēļ 

ieslodzītos, starp kuriem pazīstamākie ir 

Ilgar Mammadov, Afgan Mukhtarli, 

Mehman Huseynov, Ilkin Rustamzada, 

Seymur Hazi, Rashad Ramazanov, Elchin 

Ismayilli, Giyas Ibrahimov, Beyram 

Mammadov, Asif Yusifli un Fuad 

Gahramanli, atceļ viņu ceļošanas 

aizliegumu pēc viņu atbrīvošanas, tostarp 

žurnālistes Khadija Ismayilova un jurista 

Intigam Aliyev ceļošanas aizliegumu, un 

pilnībā īsteno Eiropas Cilvēktiesību tiesas 

nolēmumus, sevišķi saistībā ar Ilgar 

Mammadov; ar tiesiskiem līdzekļiem un 

tiesiskuma īstenošanu nodrošināt šo 

personu atbrīvošanu un uzlabot viņu un 

viņu ģimeņu situāciju, ietverot arī šo 

personu atjaunošanu amatā, un aizsargāt 

Azerbaidžānas disidentus ES; nosodīt to, 

ka pretēji Azerbaidžānas iestāžu 

paziņojumiem neviens no iepriekš 

minētajiem politieslodzītajiem nav 

atbrīvots un — gluži otrādi — tika 

ieslodzītas citas personas par to, ka tās 

miermīlīgi īstenoja savas konstitucionālās 

tiesības, tostarp opozīcijas partiju locekļi 

un cilvēktiesību jurists Emin Aslan; 

nodrošināt, lai Azerbaidžāna izbeidz 

administratīvo aizturēšanu valdības 
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kritiķu apklusināšanas nolūkā; 

Or. en 

 

 


