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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  8 

György Schöpflin 

v mene poslaneckého klubu PPE 

 

Spoločný návrh uznesenia 

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

Azerbajdžan: prípad Ramila Safarova 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 6 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

6. zastáva názor, že legitímny pocit 

frustrácie, ktorý v Azerbajdžane panuje v 

súvislosti s nedostatočným pokrokom v 

mierovom procese na okupovaných 

územiach, nemôže ospravedlniť akty 

pomsty ani zbytočné provokácie, ktoré len 

zvyšujú napätie v už tak napätej a krehkej 

situácii; 

6. zastáva názor, že legitímny pocit 

frustrácie, ktorý v Azerbajdžane a 

Arménsku panuje v súvislosti s 

nedostatočným pokrokom v mierovom 

procese v Náhornom Karabachu, nemôže 

ospravedlniť akty pomsty ani zbytočné 

provokácie, ktoré len zvyšujú napätie v už 

tak napätej a krehkej situácii; 

Or. en 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  9 

György Schöpflin 

v mene poslaneckého klubu PPE 

 

Spoločný návrh uznesenia 

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

Azerbajdžan: prípad Ramila Safarova 

Spoločný návrh uznesenia 

Odôvodnenie Ha (nové) 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

  Ha. keďže v roku 2001 Francúzsko 

vydalo Varoujana Garabediana, ktorý bol 

odsúdený na doživotie za terorizmus, a 

dohliadalo na jeho odovzdanie Arménsku, 

kde bol oslavovaný ako hrdina;  

Or. en 



 

AM\912694SK.doc PE493.589v01-00 } 

 PE493.590v01-00 } 

 PE493.593v01-00 } 

 PE493.602v01-00 } 

 PE493.603v01-00 } RC1 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 

12.9.2012  B7-0428/2012 }  

 B7-0429/2012 }  

 B7-0432/2012 }  

 B7-0441/2012 }  

 B7-0442/2012 } RC1/Am. 10 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  10 

György Schöpflin 

v mene poslaneckého klubu PPE 

 

Spoločný návrh uznesenia 

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

Azerbajdžan: prípad Ramila Safarova 

Spoločný návrh uznesenia 

Odôvodnenie C 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

C. keďže bezprostredne po prevoze Ramila 

Safarova do Azerbajdžanu mu 

azerbajdžanský prezident Ilham Aliyev 

udelil milosť v súlade s ústavou 

Azerbajdžanskej republiky a článkom 12 

Dohovoru o odovzdávaní odsúdených 

osôb; keďže maďarské orgány nemohli 

nevedieť, že Ramil Safarov je v 

Azerbajdžane považovaný za hrdinu, 

pretože vražda sa spája s konfliktom 

medzi Arménskom a Azerbajdžanom; 

C. keďže bezprostredne po prevoze Ramila 

Safarova do Azerbajdžanu mu 

azerbajdžanský prezident Ilham Aliyev 

udelil milosť v súlade s ústavou 

Azerbajdžanskej republiky a článkom 12 

Dohovoru o odovzdávaní odsúdených 

osôb;  

Or. en 

 

 


