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27.6.2018 A8-0185/2 

Amendement  2 

Javi López, Kati Piri 

namens de S&D-Fractie 

 

Verslag A8-0185/2018 

Norica Nicolai 

Onderhandelingen over de brede overeenkomst tussen de EU en Azerbeidzjan 

2017/2056(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 – letter n 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

(n) steun te verlenen aan de 

hervorming van het rechtswezen opdat zijn 

onpartijdigheid en onafhankelijkheid ten 

opzichte van de uitvoerende macht 

gegarandeerd wordt en de rechtsstaat wordt 

versterkt; vooral onafhankelijke advocaten 

in staat te stellen hun cliënten te 

verdedigen bij notariële volmacht en een 

einde te maken aan de arbitraire 

bevoegdheden van de Azerbeidzjaanse 

balie om advocaten te royeren en te 

weigeren nieuwe leden tot de balie toe te 

laten; 

(n) steun te verlenen aan de 

hervorming van het rechtswezen opdat zijn 

onpartijdigheid en onafhankelijkheid ten 

opzichte van de uitvoerende macht 

gegarandeerd wordt en de rechtsstaat wordt 

versterkt; vooral de onafhankelijkheid van 

rechtsbeoefenaars te waarborgen door 

een einde te maken aan iedere vorm van 

ongeoorloofde bemoeienis met de 

werkzaamheden van advocaten, 

onafhankelijke advocaten in staat te stellen 

hun cliënten te verdedigen bij notariële 

volmacht en een einde te maken aan de 

arbitraire bevoegdheden van de 

Azerbeidzjaanse balie om advocaten te 

royeren en te weigeren nieuwe leden tot de 

balie toe te laten; 

Or. en 
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27.6.2018 A8-0185/3 

Amendement  3 

Javi López, Kati Piri 

namens de S&D-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 veroordelen dat, in 

tegenspraak met de aankondigingen van 

de Azerbeidzjaanse autoriteiten, geen van 

de bovengenoemde politieke gevangenen 

werd vrijgelaten, en dat er opnieuw 

personen gevangen zijn gezet wegens het 

vreedzaam uitoefenen van hun 

grondwettelijke rechten, onder wie leden 

van oppositiepartijen en de 

mensenrechtenadvocaat Emin Aslan; te 
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waarborgen dat Azerbeidzjan een einde 

maakt aan de praktijk van administratieve 

hechtenis als middel om critici van de 

regering het zwijgen op te leggen; 

Or. en 

 

 


