
 

 

  

 PARLAMENTUL EUROPEAN 2014 - 2019 

 

TEXTE ADOPTATE 
 

P8_TA(2014)0022 

Persecutarea apărătorilor drepturilor omului în Azerbaidjan  

Rezoluţia Parlamentului European din 18 septembrie 2014 referitoare la persecutarea 

apărătorilor drepturilor omului în Azerbaidjan (2014/2832(RSP)) 

 

Parlamentul European, 

– având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la situația din Azerbaidjan, mai 

ales cele din 18 aprilie 2012 cuprinzând recomandările sale către Consiliu, Comisie și 

SEAE privind negocierile Acordului de asociere UE-Azerbaidjan1 și din 13 iunie 2013 

referitoare la cazul Ilgar Mammadov2, 

– având în vedere Comunicatul Comun din 15 mai 2012 din partea Comisiei și Înaltului 

Reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politica de securitate către 

Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul 

Regiunilor intitulat „Rezultatele noii politici europene de vecinătate” 

(JOIN(2012)0014), 

– având în vedere Raportul de țară 2013 PEV privind Azerbaidjan, realizat de Comisie în 

27 martie 2014 (SWD(2014)0070), 

– având în vedere Planul de acțiune UE-Azerbaidjan sub egida PEV, 

– având în vedere declarația din 2 august 2014 din partea purtătorilor de cuvânt ai VP/ÎR 

și ai Comisarului pentru extindere și politica europeană de vecinătate, Stefan Fule, 

privind arestarea lui Leyla Yunus, 

– având în vedere declarația din 6 august 2014 a purtătorului de cuvânt al VP/ÎR privind 

arestarea lui Rasul Jafarov, 

– având în vedere declarația UE din 14 august 2014 privind situația drepturilor omului și a 

societății civile în Azerbaidjan,  
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– având în vedere declarația făcută pe 8 septembrie 2014 la Baku de comisarul Fule 

privind rolul crucial jucat de societatea civilă în cadrul Parteneriatului Estic și anunțul 

său privind un nou program de sprijin pentru societatea civilă din Azerbaidjan, în 

valoare de 3 milioane EUR pentru 2014-2015, 

– având în vedere declarația din 1 august 2014 a Secretarului general al Consiliului 

Europei, Thorbjørn Jagland, privind arestarea lui Leyla Yunus, directoarea Institutului 

pentru pace și democrație din Azerbaidjan, 

– având în vedere Declarația de la Baku adoptată de Adunarea Parlamentară a OSCE la 

sesiunea sa anuală din 28 iunie - 2 iulie 2014, în cadrul căreia s-a exprimat preocuparea 

față de folosirea abuzivă a procedurilor administrative și a legislației pentru a reține, 

încarcera, intimida sau a reduce la tăcere în alt mod apărătorii drepturilor omului și 

vocile critice în numeroase state participante la OSCE, 

– având în vedere Acordul de parteneriat și cooperare dintre CE și Azerbaidjan, care a 

intrat în vigoare în 1999, și negocierile în curs dintre cele două părți cu privire la un nou 

acord de asociere menit să-l înlocuiască pe cel anterior, 

– având în vedere articolul 135 alineatul (5) și articolul 123 alineatul (4) din 

Regulamentul său de procedură, 

A. întrucât în ultimii ani climatul general al drepturilor omului din Azerbaidjan s-a 

deteriorat, în ultimele luni înregistrându-se o escaladare majoră a represiunii, presiunilor 

și intimidărilor guvernului îndreptate împotriva ONG-urilor, activiștilor societății civile, 

jurnaliștilor și apărătorilor drepturilor omului; 

B. întrucât începând de la sfârșitul lunii iulie guvernul a acționat împotriva unora dintre cei 

mai proeminenți apărători ai drepturilor omului, încarcerându-i în urma unor acuzații 

aparent motivate politic, cu trimitere specială la cazul Leylei Yunus, binecunoscuta 

directoare a Institutului pentru pace și democrație, și al soțului său, istoricul Arif Yunus, 

precum și cel al lui Rasul Jafarov, președintele Clubului pentru drepturile omului din 

Azerbaidjan; 

C. întrucât președintele Societății azere pentru educație juridică, Intigam Aliev, un avocat 

al drepturilor omului care a susținut peste 200 de cauze în fața Curții Europene a 

Drepturilor Omului în domeniul încălcării libertății de expresie, a dreptului la un proces 

corect și al legii electorale în Azerbaidjan, a fost arestat pe 8 august 2014 și ținut trei 

luni în detenție sub acuzații penale, un incident care confirmă tendința tot mai 

pronunțată de a reduce la tăcere și a persecuta apărătorii distinși ai drepturilor omului 

din țară; 

D. întrucât s-a relatat că Leyla Yunus a fost supusă unor acte de violență în închisoare 

comise de colega ei de celulă și că nu s-au luat măsuri de pedepsire a colegei de celulă 

sau de asigurare a protecției dnei Yunus; întrucât deși sănătatea dnei Yunus s-a 

deteriorat în închisoare, nu a beneficiat de asistență medicală adecvată; 

E. întrucât la 26 mai 2014 Anar Mammadli, președintele Centrului pentru monitorizarea 

alegerilor și studii democratice (MASD) și Bashir Suleymanli, director la același centru, 

au primit pedepse cu închisoare de 5 ani și 6 luni și, respectiv, 3 ani și 6 luni, sub 

acuzații mergând de la evaziunea fiscală la afaceri ilegale; 



 

 

F. întrucât concomitent cu cei de mai sus, 8 activiști ai mișcării de tineret 

neguvernamentale NIDA au fost condamnați sub acuzații de huliganism, deținere de 

droguri și deținere de materiale explozive, precum și intenția de a tulbura liniștea 

publică și, în plus, activiștii Omar Mammadov, Abdul Abilov și Elsever Murselli au fost 

condamnați cu pedepse cu închisoarea între 5 și 5,5 ani sub acuzații de deținere de 

droguri, niciunul dintre ei neavând dreptul să își aleagă propriul avocat și toți suferind 

tratamente necorespunzătoare în arestul poliției; 

G. întrucât mulți alți jurnaliști, apărători ai drepturilor omului și activiști se confruntă cu 

acuzații în instanță în Azerbaidjan, inclusiv Hasan Huseynli, șeful Uniunii Publice 

pentru Iluminarea Cetățenilor Inteligenți, condamnat la 6 ani de închisoare pe 14 iulie 

2014 și Rauf Mirkadirov, un jurnalist de investigații de la ziarul de mare tiraj de limbă 

rusă „Zerkalo”, ținut în arest preventiv sub acuzația de trădare; întrucât Institutul pentru 

libertatea și siguranță reporterilor (IFRS), un ONG de prim rang în țară condus de 

binecunoscutul la nivel internațional apărător al drepturilor omului Emin Huseynov, a 

fost victima unei razii din partea poliții pe 8 august 2014; întrucât un alt personaj arestat 

de curând este reputatul jurnalist de opoziție Seymur Haziev, acuzat de huliganism de 

natură penală și ținut în arest preventiv 2 luni; 

H. întrucât aceste cazuri se adaugă la zeci de cazuri similare care îi afectează pe activiști 

politici, apărători ale drepturilor omului, jurnaliști, bloggeri și activiști de pe rețelele de 

socializare pe care autoritățile le-au încarcerat în ultimii doi ani sub acuzații false 

asemănătoare, precum huliganismul, deținerea de droguri, evaziune fiscală și chiar 

trădare; întrucât valul recent de arestări are un efect de domino, forțând un număr de 

activiști binecunoscuți să fugă din țară sau să se ascundă; 

I. întrucât ziarul independent azer „Azadliq” a fost nevoit să își suspende activitatea, din 

cauza unor pretinse probleme financiare, după ce a fost mai înainte nevoit să suporte 

presiunea oficială, aparent din cauză relatărilor sale despre cazurile de corupție; 

J. întrucât CEDO a pronunțat numeroase hotărâri în cazuri de încălcări ale drepturilor 

omului în Azerbaidjan, ultima datând din 22 mai 2014, în cazul lui Ilgar Mammadov, 

președintele Mișcării civice alternative republicane (REAL); întrucât, deși hotărârea 

preciza că detenția a fost motivată politic, autoritățile au refuzat să îl elibereze; 

K. întrucât demonstrațiile au fost interzise în mod efectiv în centrul orașului Baku încă din 

2006 și întrucât recent au fost introduse amenzi usturătoare și perioada mai lungi de 

detenție administrativă pentru cei ce organizează sau participă la adunări publice 

neautorizate; 

L. întrucât autoritățile azere nu au ținut cont de opiniile Comisiei Europene pentru 

Democrație prin Lege (Comisia de la Veneția) a Consiliului Europei, în cazul legilor 

legate de libertatea de asociere, partidele politice și protecția împotriva defăimării; 

întrucât, în plus, nu au acordat considerația cuvenită concluziilor Comisarului pentru 

drepturile omului al Consiliului Europei formulate în urma vizitelor sale în Azerbaidjan; 

M. întrucât, în februarie 2014, președintele Aliyev a semnat noi modificări ale legii privind 

ONG-urile, care, în prezent, conferă autorităților competențe suplimentare în ceea ce 

privește suspendarea temporară sau interzicerea permanentă a ONG-urilor naționale și 

străine în Azerbaidjan și introduce noi infracțiuni pedepsite prin amenzi, care au fost 

crescute la 2 500 - 3 000 AZN (aproximativ 2 600 - 3 100 EUR) pentru ONG-uri și la 



 

 

1 000 - 2 000 AZN (aproximativ 1 000 - 2 000 EUR) pentru directori ai ONG-urilor 

naționale și străine; 

N. întrucât, în urma unei decizii din 8 iulie 2014 a Tribunalului Districtual din Nasimi, 

Baku, contul bancar al sindicatului național Organizația pentru protecția drepturilor 

lucrătorilor din industria petrolieră din Baku și cel al liderului sindicatului au fost 

înghețate; 

O. întrucât Azerbaidjan este membru al Consiliului Europei și stat semnatar al Convenției 

europene a drepturilor omului; 

P. întrucât, la 14 mai 2014, Azerbaidjan a preluat președinția Comitetului de Miniștri al 

Consiliului Europei, 

1. subliniază că respectarea pe deplin a drepturilor omului, a principiilor democratice, a 

libertăților fundamentale și a statului de drept este esențială pentru cadrul de cooperare 

cu Parteneriatul estic și pentru angajamentele asumate de Azerbaidjan în cadrul 

Consiliului Europei și al OSCE; 

2. condamnă în termenii cei mai fermi cu putință arestarea și detenția cetățenilor Leyla 

Yunus, Arif Yunus, Rasul Jafarov, Intigam Aliyev și Hasan Huseyni și solicită 

eliberarea lor imediată și necondiționată, precum și retragerea tuturor acuzațiilor care le-

au fost aduse; solicită demararea unei anchete imediate și aprofundate privind actele de 

violență la adresa lui Ilqar Nasibov și aducerea în fața justiției a tuturor celor 

responsabili; 

3. invită autoritățile din Azerbaidjan să garanteze integritatea fizică și psihologică a lui 

Leyla Yunus, Arif Yunusov și a tuturor apărătorilor drepturilor omului din Azerbaidjan 

și să asigure urgent îngrijirile medicale adecvate, inclusiv medicație și spitalizare; 

4. își reiterează solicitarea adresată Guvernului Azerbaidjanului de a adopta, ca prioritate 

urgentă, măsuri concrete pentru îmbunătățirea situației drepturilor omului în țară, printre 

care eliberarea imediată și necondiționată a tuturor prizonierilor politici și încetarea 

arestărilor motivate politic; 

5. solicită autorităților azere să înceteze hărțuirea și intimidarea organizațiilor societății 

civile, a politicienilor din opoziție și a jurnaliștilor independenți și să nu intervină în 

activitatea valoroasă desfășurată de aceștia în vederea dezvoltării democrației în 

Azerbaidjan, și nici să nu o submineze; de asemenea, le solicită autorităților azere să se 

asigure că toți deținuții, printre care jurnaliștii și activiștii politici și ai societății civile, 

beneficiază pe deplin de dreptul la un proces echitabil, în special de acces la un avocat 

ales de ei înșiși, acces la familie și alte norme privind un proces echitabil; 

6. deplânge acțiunile adoptate de guvernul azer pentru a pune capăt contactelor dintre 

societatea civilă și tinerii activiști și intelectualii din Armenia și Azerbaidjan, dat fiind 

că aceste contacte sunt de o importanță majoră pentru eliminarea ostilității de lungă 

durată dintre cele două țări; în acest sens, reamintește activitatea importantă desfășurată 

în acest domeniu de Leyla Yunus și de soțul său, Arif; 

7. îndeamnă Guvernul Azerbaidjanului să invite și să coopereze pe deplin cu Comisia de la 

Veneția a Consiliului Europei și cu comisarul relevant, precum și cu procedurile 

speciale ale ONU, cu privire la apărătorii drepturilor omului, dreptul la libertatea de 



 

 

asociere și de întrunire pașnică, libertatea de exprimare și detenția arbitrară, cu scopul 

de a își modifica legislația și de a își adapta practicile în conformitate cu concluziile 

experților; 

8. invită autoritățile azere să organizeze, fără întârziere, reformele în domeniul drepturilor 

omului care ar fi trebuit organizate demult, printre care numeroasele angajamente de 

aderare neîndeplinite asumate de Azerbaidjan în momentul aderării la Consiliul 

Europei, și să respecte hotărârile pronunțate împotriva Azerbaidjanului de Curtea 

Europeană a Drepturilor Omului; 

9. invită autoritățile azere să ridice interdicția care vizează întrunirile publice în centrul 

orașului Baku și să nu mai amendeze manifestanții pașnici sau să nu îi mai supună 

detenției administrative; 

10. își reafirmă poziția conform căreia sprijinul UE pentru Republica Azerbaidjan și 

cooperarea cu aceasta, inclusiv negocierile în curs privind un parteneriat de modernizare 

strategic, trebuie să fie condiționate de protejarea și promovarea drepturilor omului și să 

includă clauze în acest sens, în special cu privire la libertatea mass-mediei, printre care 

garantarea libertății internetului și a accesului necenzurat la informare și comunicare, 

libertatea de exprimare, libertatea de asociere și libertatea de întrunire; 

11. subliniază că aprobarea sa privind semnarea unui acord de parteneriat cu Azerbaidjan va 

fi condiționată de respectarea efectivă a cerințelor sus-menționate, de eliberarea 

apărătorilor drepturilor omului, de retragerea propunerilor legislative care 

restricționează operațiunile societății civile independente și de încetarea reprimării și 

intimidării ONG-urilor, a mass-mediei independente, a forțelor din opoziție, a 

apărătorilor drepturilor omului, a activiștilor pentru drepturile minorităților, a tinerilor 

activiști și a apărătorilor rețelelor sociale; 

12. invită Consiliul, Comisia și SEAE să aplice în mod strict principiul „mai mult pentru 

mai mult”, concentrându-se îndeosebi asupra situației apărătorilor drepturilor omului (în 

conformitate cu Orientările UE cu privire la apărătorii drepturilor omului), a cazurilor 

de detenție arbitrară și motivată politic, a independenței sistemului judiciar, a reformelor 

democratice și a drepturilor și libertăților fundamentale; solicită îndeosebi o revizuire a 

programării IEV, sistând orice asistență care nu este orientată strict către societatea 

civilă și către drepturile omului; 

13. regretă faptul că dialogul dintre UE și Azerbaidjan privind drepturile omului nu a 

înregistrat progrese semnificative în ceea ce privește situația drepturilor omului din țară; 

invită SEAE să intensifice acest dialog pentru a îi spori eficiența și a îl orienta către 

rezultate și să informeze Parlamentul cu regularitate în acest sens; 

14. invită Guvernul Azerbaidjanului să simplifice procedura de înregistrare a ONG-urilor, 

care, în prezent, este de lungă durată și prea complicată, să introducă modificări 

legislative semnificative pentru abrogarea măsurilor recente care limitează libertatea 

ONG-urilor de a accepta donații neînregistrate oficial, precum și să respecte 

Recomandarea CM/Rec(2007)14 a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei către 

statele membre privind statutul juridic al ONG-urilor în Europa; 

15. invită Consiliul și statele membre să îndemne Comitetul Internațional Olimpic (CIO) să 

le solicite autorităților azere să pună capăt represiunii și să le specifice acestora în mod 



 

 

clar că se așteaptă ca Azerbaidjan, în calitate de gazdă a Jocurilor Olimpice europene de 

anul viitor, să susțină cerința Cartei Olimpice privind respectarea libertății presei; 

16. invită SEAE să aplice pe deplin orientările UE privind apărătorii drepturilor omului și 

să organizeze cu regularitate, la Delegația UE la Baku, reuniuni cu organizații 

independente ale drepturilor omului, inclusiv prin coordonarea acestor reuniuni cu 

reprezentanțele statelor membre ale UE, și să își exprime în cadrul reuniunilor sprijinul 

public față de activitatea apărătorilor drepturilor omului; îndeamnă SEAE să 

monitorizeze îndeaproape toate procesele și procedurile judiciare împotriva apărătorilor 

drepturilor omului și să informeze Parlamentul cu privire la această chestiune;  

17. își reafirmă poziția din 24 mai 20121 și invită Consiliul să examineze posibilitatea 

aplicării unor sancțiuni specifice împotriva persoanelor responsabile pentru încălcări ale 

drepturilor omului, în cazul în care acestea persistă; 

18. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Președintelui, 

Guvernului și Parlamentului Republicii Azerbaidjan, SEAE, Consiliului, Comisiei și 

Consiliului Europei. 
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