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Ændringsforslag  8 

György Schöpflin 

for PPE-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

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

Aserbajdsjan: sagen Ramil Safarov 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 6 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

6. mener, at den legitime frustration i 

Aserbajdsjan over manglen på ethvert 

betydende fremskridt i fredsprocessen i 

besatte områder hverken berettiger til 

hævngerninger eller nyttesløse 

provokationer, som føjer yderligere 

spændinger til en situation, der allerede er 

anspændt og skrøbelig;  

6. mener, at den legitime frustration i 

Aserbajdsjan og Armenien over manglen 

på ethvert betydende fremskridt i 

fredsprocessen i Nagorno-Karabakh 

hverken berettiger til hævngerninger eller 

nyttesløse provokationer, som føjer 

yderligere spændinger til en situation, der 

allerede er anspændt og skrøbelig;  

Or. en 
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Ændringsforslag  9 

György Schöpflin 

for PPE-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

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

Aserbajdsjan: sagen Ramil Safarov 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt H a (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

  Ha. der henviser til, at Frankrig i 2001 

løslod Varoujan Garabedian, der var 

idømt livsvarigt fængsel for terrorisme, og 

stod for hans overførelse til Armenien, 

hvor han blev fejret som en helt; 

Or. en 
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Ændringsforslag  10 

György Schöpflin 

for PPE-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

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

Aserbajdsjan: sagen Ramil Safarov 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt C 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

C. der henviser til, at Aserbajdsjans 

præsident Ilham Aliyev umiddelbart efter 

Ramil Safarovs overførelse til 

Aserbajdsjan benådede ham i 

overensstemmelse med Republikken 

Aserbajdsjans forfatning og artikel 12 i 

konventionen om overførelse af 

domfældte; der henviser til, at det ikke 

kunne have været ukendt for ungarske 

myndigheder, at Ramil Safarov anses for 

at være en helt i Aserbajdsjan, i 

betragtning af, at det mord, han begik, 

har tilknytning til konflikten mellem 

Armenien og Aserbajdsjan; 

C. der henviser til, at Aserbajdsjans 

præsident Ilham Aliyev umiddelbart efter 

Ramil Safarovs overførelse til 

Aserbajdsjan benådede ham i 

overensstemmelse med Republikken 

Aserbajdsjans forfatning og artikel 12 i 

konventionen om overførelse af 

domfældte;  

Or. en 

 

 


