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Τροπολογία  8 

György Schöpflin 

 εξ ονόµατος της Οµάδας PPE 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

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

Αζερµπαϊτζάν: η υπόθεση Ramil Safarov 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 6 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

6. εκφράζει την άποψη ότι η νόµιµη 

απογοήτευση στο Αζερµπαϊτζάν σχετικά 

µε την έλλειψη οιασδήποτε σηµαντικής 

προόδου όσον αφορά τη διαδικασία 

ειρήνης στα κατεχόµενα εδάφη, δεν 
δικαιολογεί ούτε πράξεις εκδίκησης ούτε 

άσκοπες προκλήσεις που αυξάνουν 

περαιτέρω την ένταση σε µια κατάσταση η 

οποία είναι ήδη τεταµένη και εύθραυστη· 

6. εκφράζει την άποψη ότι η νόµιµη 

απογοήτευση στο Αζερµπαϊτζάν και στην 
Αρµενία σχετικά µε την έλλειψη 
οιασδήποτε σηµαντικής προόδου όσον 

αφορά τη διαδικασία ειρήνης στο 
Ναγκόρνο - Καραµπάχ, δεν δικαιολογεί 
ούτε πράξεις εκδίκησης ούτε άσκοπες 

προκλήσεις που αυξάνουν περαιτέρω την 

ένταση σε µια κατάσταση η οποία είναι 

ήδη τεταµένη και εύθραυστη· 
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Τροπολογία  9 

György Schöpflin 

 εξ ονόµατος της Οµάδας PPE 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

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

Αζερµπαϊτζάν: η υπόθεση Ramil Safarov 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Αιτιολογική σκέψη Η α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 Η α. εκτιµώντας ότι το 2011 η Γαλλία 
απελευθέρωσε τον Βαρουάν 
Γκαραµπετζιάν, ο οποίος είχε 
καταδικασθεί σε ισόβια µε την κατηγορία 
της τροµοκρατίας, και παρακολούθησε 
την µεταφορά του στην Αρµενία όπου 
έτυχε υποδοχής ήρωα, 
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Τροπολογία  10 

György Schöpflin 

 εξ ονόµατος της Οµάδας PPE 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

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

Αζερµπαϊτζάν: η υπόθεση Ramil Safarov 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Αιτιολογική σκέψη Γ 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

Γ. λαµβάνοντας υπόψη ότι αµέσως µετά τη 

µεταφορά του Ramil Safarov στο 

Αζερµπαϊτζάν, ο Πρόεδρός του, Ilham 

Aliyev, του χορήγησε χάρη σύµφωνα µε το 

Σύνταγµα της ∆ηµοκρατίας του 

Αζερµπαϊτζάν και το άρθρο 12 της 

Σύµβασης για τη Μεταφορά Καταδίκων· 
έχοντας υπόψη ότι οι ουγγρικές αρχές δεν 
θα µπορούσαν να αγνοούν το γεγονός ότι 
ο Ramil Safarov θεωρείται ήρωας στο 
Αζερµπαϊτζάν, δεδοµένου ότι η 
δολοφονία που διέπραξε συνδέεται µε τη 
σύγκρουση µεταξύ Αρµενίας και 
Αζερµπαϊτζάν, 

Γ. λαµβάνοντας υπόψη ότι αµέσως µετά τη 

µεταφορά του Ramil Safarov στο 

Αζερµπαϊτζάν, ο Πρόεδρός του, Ilham 

Aliyev, του χορήγησε χάρη σύµφωνα µε το 

Σύνταγµα της ∆ηµοκρατίας του 

Αζερµπαϊτζάν και το άρθρο 12 της 

Σύµβασης για τη Μεταφορά Καταδίκων, 

Or. en 

 

 


