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Τροπολογία  2 

Ulrike Lunacek 

 εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

PPE, S&D, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL 

Αζερµπαϊτζάν: η υπόθεση Ramil Safarov 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 4 α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 4 α. ζητεί διευκρινίσεις από την ουγγρική 
κυβέρνηση σχετικά µε την 
προκαταρκτική αξιολόγηση των πιθανών 
συνεπειών της µεταφοράς του κ. 
Σαφάροφ στο Αζερµπαϊτζάν, εστιάζοντας 
ιδιαίτερα στους λόγους για τους οποίους ο 
πρωθυπουργός της Ουγγαρίας έκρινε 
αποδεκτό τον υψηλό κίνδυνο του να δοθεί 
στον κ. Σαφάροφ αµέσως χάρη, αντί να 
ζητήσει περαιτέρω εγγυήσεις από την 
κυβέρνηση του Αζερµπαϊτζάν ότι κάτι 
τέτοιο δεν θα συνέβαινε· 
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Τροπολογία  3 

Ulrike Lunacek 

 εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

PPE, S&D, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL 

Αζερµπαϊτζάν: η υπόθεση Ramil Safarov 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 4 β (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 4 β. παροτρύνει τις ουγγρικές αρχές να 
προβούν σε επίσηµα και τυπικά 
διαβήµατα έναντι των οµολόγων τους στο 
Αζερµπαϊτζάν, καλώντας τις αρχές αυτές 
να τιµήσουν στο ακέραιο τις 
διαβεβαιώσεις που έδωσαν και να 
εξηγήσουν τον λόγο για τον οποίο 
αγνόησαν τις διαβεβαιώσεις αυτές· 
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Τροπολογία  4 

Ulrike Lunacek 

 εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

PPE, S&D, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL 

Αζερµπαϊτζάν: η υπόθεση Ramil Safarov 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 4 γ (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 4 γ. καλεί τις ουγγρικές αρχές να προβούν 
σε επίσηµο διάβηµα προκειµένου να 
ενηµερωθούν σχετικά µε την εκτέλεση 
της καταδικαστικής απόφασης δυνάµει 
του άρθρου 15, παράγραφος γ) της 
σύµβασης και να ενηµερώσουν την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα 
Εγκληµατολογικά Προβλήµατα δυνάµει 
του άρθρου 23 της Σύµβασης· 
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