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Amendamentul  2 

Javi López, Kati Piri 

în numele Grupului S&D 

 

Raport A8-0185/2018 

Norica Nicolai 

Negocierile referitoare la Acordul cuprinzător UE-Azerbaidjan 

2017/2056(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 – litera n 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

(n) să ofere sprijin pentru reforma 

sistemului judiciar, menită să asigure 

imparțialitatea și independența acestuia 

față de puterea executivă, cât și 

consolidarea statului de drept; în special, să 

permită avocaților independenți să 

reprezinte clienți în temeiul unei procuri 

legalizate la notariat și să pună capăt 

puterilor arbitrare ale Baroului din 

Azerbaidjan de a exclude avocați din 

Barou și de a refuza admiterea de noi 

membri; 

(n) să ofere sprijin pentru reforma 

sistemului judiciar, menită să asigure 

imparțialitatea și independența acestuia 

față de puterea executivă, cât și 

consolidarea statului de drept; în special, să 

garanteze independența practicienilor în 

domeniul dreptului și să pună capăt 

oricărui amestec în activitatea avocaților, 

să permită avocaților independenți să 

reprezinte clienți în temeiul unei procuri 

legalizate la notariat și să pună capăt 

puterilor arbitrare ale Baroului din 

Azerbaidjan de a exclude avocați din 

Barou și de a refuza admiterea de noi 

membri; 

Or. en 
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27.6.2018 A8-0185/3 

Amendamentul  3 

Javi López, Kati Piri 

în numele Grupului S&D 

 

Raport A8-0185/2018 

Norica Nicolai 

Negocierile referitoare la Acordul cuprinzător UE-Azerbaidjan 

2017/2056(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 – litera t 

 

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 condamne faptul că, spre 

deosebire de anunțurile autorităților din 

Azerbaidjan, niciunul dintre prizonierii 

politici enumerați mai sus nu a fost 

eliberat, iar alte persoane au fost reținute 

pentru că și-au exercitat în mod pașnic 

drepturile constituționale, inclusiv 

membri ai partidelor de opoziție și 

avocatul specializat în drepturile omului 

Emin Aslan; să asigure că Azerbaidjanul 
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încetează să mai utilizeze detenția 

administrativă pentru a îi reduce la tăcere 

pe criticii guvernului; 

Or. en 

 

 


