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Amendement  1 

Marietje Schaake en Petras Auštrevičius 

namens de ALDE-Fractie 

 

Verslag A8-0185/2018 

Norica Nicolai 

Onderhandelingen over de brede overeenkomst tussen de EU en Azerbeidzjan 

2017/2056(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 – letter t 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

(t) te waarborgen dat Azerbeidzjan, 

voordat de onderhandelingen zijn afgerond, 

zijn politieke gevangenen en 

gewetensgevangenen vrijlaat, onder wie, 

als meest emblematische gevallen, Ilgar 

Mammadov, Afgan Mukhtarli, Mehman 

Huseynov, Ilkin Rustamzada, Seymur 

Hazi, Rashad Ramazanov, Elchin Ismayilli, 

Giyas Ibrahimov, Beyram Mammadov, 

Asif Yusifli en Fuad Gahramanli, en dat 

het land na hun vrijlating hun reisverboden 

opheft, ook die van de journaliste Khadija 

Ismayilova en de advocaat Intigam Aliyev, 

en de besluiten van het EHRM volledig ten 

uitvoering legt, met name voor Ilgar 

Mammadov; te zorgen voor de vrijlating en 

verbetering van de situatie van deze 

mensen, inclusief hun terugkeer en die van 

hun gezinnen via het gerechtelijk apparaat 

en de toepassing van de rechtsregels, en de 

Azerbeidzjaanse dissidenten in de EU te 

beschermen; 

(t) te waarborgen dat Azerbeidzjan, 

voordat de onderhandelingen zijn afgerond, 

zijn politieke gevangenen en 

gewetensgevangenen vrijlaat, onder wie, 

als meest emblematische gevallen, Ilgar 

Mammadov, Afgan Mukhtarli, Mehman 

Huseynov, Ilkin Rustamzada, Seymur 

Hazi, Rashad Ramazanov, Elchin Ismayilli, 

Giyas Ibrahimov, Beyram Mammadov, 

Asif Yusifli en Fuad Gahramanli, en dat 

het land na hun vrijlating hun reisverboden 

opheft, ook die van de journaliste Khadija 

Ismayilova en de advocaat Intigam Aliyev, 

en de besluiten van het EHRM volledig ten 

uitvoering legt, met name voor Ilgar 

Mammadov; te zorgen voor de vrijlating en 

verbetering van de situatie van deze 

mensen, inclusief hun terugkeer en die van 

hun gezinnen via het gerechtelijk apparaat 

en de toepassing van de rechtsregels, en de 

Azerbeidzjaanse dissidenten in de EU te 

beschermen; te eisen dat de 

administratieve hechtenis van 

mensenrechtenadvocaat Emin Aslan 

onmiddellijk wordt opgeheven en dat hij 

volledig wordt gezuiverd van de dubieuze 

beschuldiging van "ongehoorzaamheid 

aan de politie"; 

Or. en 
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