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Parlamentul European, 

– având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Azerbaidjan, în special cele 

privind drepturile omului și statul de drept,  

– având în vedere relațiile dintre UE și Azerbaidjan, stabilite încă din 1999 prin punerea 

în aplicare a planului de acțiune din cadrul politicii europene de vecinătate (PEV), 

crearea Parteneriatului estic, negocierea unui acord de asociere UE-Azerbaidjan și 

participarea Republicii Azerbaidjan la Adunarea Parlamentară Euronest,  

– având în vedere Raportul din 25 martie 2015 privind progresele înregistrate de 

Republica Azerbaidjan în cadrul PEV în 2014 (SWD(2015)0064),  

– având în vedere Planul de acțiune UE-Azerbaidjan sub egida PEV, 

– având în vedere observațiile formulate la 22 iulie 2015 de către Președintele Consiliului 

European, Donald Tusk, în urma întâlnirii cu Președintele Azerbaidjanului, Ilham 

Aliyev,  

– având în vedere vizita efectuată la Baku, în perioada 23-26 februarie 2015, de către 

Reprezentantul Special al UE pentru drepturile omului, Stavros Lambrinidis, 

– având în vedere declarația din 8 septembrie 2015 a Înaltului Comisar al ONU pentru 

drepturile omului, Zeid Ra’ad Al Hussein, în care este condamnată campania în curs de 

pedepsire a societății civile și a vocilor independente din Azerbaidjan, 

– având în vedere declarațiile Vicepreședintelui Comisiei / Înaltului Reprezentant pentru 

afaceri externe și politica de securitate, Federica Mogherini, și ale comisarului Johannes 

Hahn privind recenta reținere, trimitere în închisoare, condamnare și asasinare a celor 

mai importanți jurnaliști și apărători ai drepturilor omului din Azerbaidjan, 

– având în vedere declarația UE din 19 august 2015 privind drepturile omului în 

Azerbaidjan, făcută în cadrul reuniunii speciale a Consiliului permanent al OSCE nr. 



1064 din Viena,  

– având în vedere declarațiile recente ale Secretarului General al Consiliului Europei, 

Thorbjørn Jagland, privind cazul lui Khadija Ismayilova, cazurile Leylei Yunus, 

directoarea Institutului pentru Pace și Democrație din Azerbaidjan și al soțului acesteia, 

Arif Yunus, precum și asasinarea jurnalistului Rasim Aliyev din Azerbaidjan, 

– având în vedere Declarația de la Helsinki, adoptată de Adunarea Parlamentară a OSCE 

în cadrul sesiunii sale anuale din 5-9 iulie 2015, care este condamnată persecutarea 

neîncetată și trimiterea în închisoare, în urma unor acuzații motivate politic, a 

jurnaliștilor și a apărătorilor drepturilor omului în mai multe state participante la OSCE 

și este exprimată îngrijorarea pe care o provoacă recurgerea abuzivă la legislația fiscală 

și administrativă pentru justificarea acestor acțiuni, 

– având în vedere Rezoluția Adunării Parlamentare a Consiliului Europei din 23 iunie 

2015 referitoare la funcționarea instituțiilor democratice în Azerbaidjan, 

– având în vedere avizul din 15 decembrie 2014 a Comisiei de la Veneția a Consiliului 

Europei, prin care aceasta afirmă că legea privind organizațiile neguvernamentale 

restricționează și mai mult funcționarea ONG-urilor în Azerbaidjan,  

– având în vedere Orientările UE cu privire la apărătorii drepturilor omului și Concluziile 

Consiliului din 23 iunie 2014 referitoare la cea de a zecea aniversare a acestor orientări, 

– având în vedere prevederile Declarației Organizației Națiunilor Unite privind apărătorii 

drepturilor omului, adoptată de Adunarea Generală a ONU la 9 decembrie 1998, 

– având în vedere articolul 135 alineatul (5) și articolul 123 alineatul (4) din 

Regulamentul său de procedură,  

A. întrucât situația drepturilor omului din Azerbaidjan s-a deteriorat neîncetat, în 

ansamblul ei, în ultimii câțiva ani, odată cu intimidarea și reprimarea din ce în ce mai 

intense, precum și cu intensificarea practicii de urmărire penală a liderilor ONG-urilor, 

a apărătorilor drepturilor omului, a jurnaliștilor și a altor reprezentanți ai societății 

civile; 

B. întrucât jurnalista de investigație a RFE/RL, Khadija Ismayilova, care a fost premiată 

pentru activitatea sa, a fost condamnată la șapte ani și jumătate pentru presupuse 

acuzații de deturnare de fonduri, delapidare și evaziunea fiscală, în urma publicării mai 

multor relatări privind corupția în sânul familiei prezidențiale; întrucât apărătorii 

drepturilor omului Leyla și Arif Yunus au fost condamnați la opt ani și jumătate și, 

respectiv, la șapte ani de închisoare, pentru acuzații incluzând fraude și evaziunea 

fiscală, în cadrul unui proces desfășurat în condiții aflate departe de standardele 

internaționale; întrucât bine-cunoscutul activist pentru drepturile omului, Rasul Jafarov, 

și foarte respectatul avocat pledant pentru drepturile omului, Intigam Aliyev, au fost 

condamnați pe baza unor acuzații similare, în urma unor procese viciate de încălcări și 

ispășesc în prezent pedepse cu închisoarea de șase ani și trei luni și, respectiv, șapte ani 

și jumătate; întrucât numeroase alte personalități proeminente ale societății civile din 

Azerbaidjan continuă să se afle în închisoare, printre aceștia numărându-se Anar 

Mammadli, Rauf Mirkadirov, Ömar Mammadov, Tofiq Yaqublu, Ilgar Mammadov, 

Nijat Aliyev, Araz Guliyev, Parviz Hashimli, Seymur Hezi, Hilal Mammadov și Taleh 

Khasmammadov, iar starea de sănătate a unora dintre aceștia se deteriorează constant; 



C. întrucât Leyla Yunus și Rasul Jafarov, înainte de a fi ei înșiși arestați, au condus un grup 

de apărători proeminenți ai drepturilor omului și de experți din Azerbaidjan, care au 

întocmit o listă de aproape o sută de persoane care pot fi considerate prizonieri politici 

conform definiției adoptate de Consiliul Europei în 2012; 

D. întrucât jurnaliștii și liderii societății civile sunt supuși unei intimidări și hărțuiri 

neîncetate, prin aceștia numărându-se Emin Milli, directorul postului Meydan TV, care 

a primit amenințări cu moartea și ale cărei rude au fost arestate î baza unor acuzații 

închipuite, ca și jurnaliști care lucrează la postul Meydan TV din Azerbaidjan; întrucât 

fondatorul Institutului pentru Libertatea și Siguranța Reporterilor (IRSF) și apărător al 

drepturilor omului, Emin Huseynov, s-a refugiat în Elveția, după ce s-a confruntat cu 

acuzații închipuite și i-a fost retrasă cetățenia azeră; 

E. întrucât un număr mult mai mare de jurnaliști și activiști din cadrul societății civile se 

confruntă cu trimiterea în judecată, interdicții de călătorie și restrângerea libertății lor de 

mișcare în raport cu activitățile lor legate de drepturile omului; întrucât guvernul azer 

reduce la tăcere grupările independente prin noi legi restrictive care reglementează 

ONG-urile; întrucât, din cauza acestor legi, numeroase grupări au fost efectiv forțate să-

și înceteze activitatea după ce conturile lor bancare au fost înghețate sau după ce sursele 

lor de finanțare au fost blocate, în urma refuzului guvernului de a autoriza noi granturi 

din partea organizatorilor donatoare străine; 

F. întrucât protestele pașnice au fost efectiv interzise în centrul orașului Baku încă din 

2006, iar recent au fost introduse amenzi usturătoare sau detenția administrativă pentru 

cei ce organizează sau participă la adunări publice neautorizate; 

G. întrucât președintele IRFS, jurnalistul Rasim Aliyev, a murit într-un spital din Baku 

după ce a fost bătut cu sălbăticie, în urma unor amenințări și intimidări neîncetate la 

care a fost supus ulterior criticilor la adresa Președintelui Aliyev, exprimate în rețelele 

de socializare; 

H. întrucât Azerbaidjanul este unul dintre membrii fondatori ai Parteneriatului estic; 

întrucât liderii UE și ai Parteneriatului estic au afirmat în numeroase rânduri că 

Parteneriatul estic se bazează pe o comunitate de valori și pe principii cum ar fi 

libertatea, democrația, respectarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, 

precum și statul de drept; întrucât Azerbaidjanul aspiră la intensificarea și aprofundarea 

relațiilor sale cu UE, urmărind un parteneriat strategic;  

I. întrucât, în 2014, UE nu a fost în măsură să acorde 11 dintre cele 13 granturi ale sale 

destinate ONG-urilor, din cauza legislației restrictive și continuă să întâmpine limitări 

grave ale capacității sale de a finanța grupările independente din cadrul societății civile 

și activiștii din Azerbaidjan; întrucât numeroși beneficiari ai granturilor UE se află fie în 

închisoare – de exemplu, avocatul pledant pentru drepturile omului Intigam Aliyev – fie 

au părăsit țara și și-au încetat activitatea;  

J. întrucât biroul OSCE de la Baku a fost închis la 4 iulie 2015, în urma deciziei 

autorităților azere de a înceta memorandumul de înțelegere dintre guvernul azer și 

OSCE; 

K. întrucât Freedom House consideră că Azerbaidjanul nu este liber, apreciază că presa din 

această țară nu este liberă și că internetul este parțial liber; întrucât, în ultimii zece ani, 

Azerbaidjanul a suferit cel mai drastic declin în ceea ce privește guvernanța democratică 



din întreaga Eurasie; 

L. întrucât, în noiembrie 2015, Azerbaidjanul nu va organiza alegeri parlamentare; întrucât 

Parlamentul European a refuzat să trimită o misiune de observare a alegerilor, deoarece 

s-a considerat că nu sunt întrunite condițiile de bază pentru organizarea unor alegeri 

libere și echitabile și că restricțiile impuse în ceea ce privește libertatea de exprimare, de 

întrunire și de asociere din țară împiedică instituirea unor circumstanțe echitabile pentru 

candidați și organizarea unui vot cu adevărat competitiv; 

M. întrucât cooperarea sectorială este reciproc avantajoasă, în special în sectorul energetic; 

întrucât Azerbaidjanul dispune de potențialul necesar pentru a deveni unul dintre 

partenerii comerciali majori ai UE; 

1. își exprimă profunda îngrijorare cu privire la deteriorarea în continuare a situației 

drepturilor omului din această țară și reamintește că UE acordă o importanță deosebită 

drepturilor omului și libertăților fundamentale în contextul cooperării bilaterale, acestea 

fiind elemente esențiale ale Parteneriatului estic și pilonii de temelie ai unor organizații 

internaționale, precum Consiliul Europei și OSCE, Azerbaidjanul fiind membru al 

ambelor organizații;  

2. solicită eliberarea imediată și necondiționată din închisoare a tuturor deținuților politici, 

apărătorilor drepturilor omului, jurnaliștilor și altor activiști ai societății civile, inclusiv 

a lui Khadija Ismayilova, Leyla Yunus și Arif Yunus, Anar Mammadli, Rasul Jafarov, 

Intigam Aliyev, Rauf Mirkadirov, Ömar Mammadov, Tofiq Yaqublu, Nijat Aliyev, 

Araz Guliyev, Parviz Hashimli, Seymur Hezi, Hilal Mammadov, Taleh 

Khasmammadov și Ilgar Mammadov, în conformitate cu hotărârea Curții Europene a 

Drepturilor Omului (CEDO), și solicită anularea tuturor acuzațiilor aduse acestor 

persoane și restabilirea integrală a drepturilor lor politice și civile, precum și reabilitarea 

imaginii lor publice;  

3. condamnă ferm represiunea fără precedent a societății civile din Azerbaidjan; își repetă 

profunda îngrijorare cu privire la soarta colegilor persoanelor încarcerate, care se află 

încă în libertate dar fac obiectul unor anchete penale, având în vedere informațiile 

parvenite de la apărători ai drepturilor omului și ONG-uri interne și internaționale cu 

privire la presupusa utilizare a unor acuzații fabricate împotriva personalităților politice, 

a activiștilor și a jurnaliștilor; îndeamnă autoritățile din Azerbaidjan să pună capăt 

practicii de urmărire penală și încarcerare selectivă a jurnaliștilor, apărătorilor 

drepturilor omului și a altor persoane care critică guvernul și să le asigure tuturor 

persoanelor deținute, inclusiv jurnaliștilor, activiștilor politici și ai societății civile, toate 

drepturile legate de respectarea garanțiilor procedurale, în special accesul la un avocat 

ales de acestea și accesul la familiile lor, și respectarea tuturor celorlalte norme legate 

de dreptul la un proces echitabil;  

4. salută posibilitatea acordată de autoritățile din Azerbaidjan unei echipe europene de 

medici de a-i vizita pe Leyla și Arif Yunus și solicită eliberarea acestora, inclusiv din 

motive umanitare; atrage atenția asupra condițiilor de detenție a lui Leyla și Arif Yunus 

și a lui Intigam Aliyev, care au condus la deteriorarea gravă a stării sănătății acestor 

persoane, ceea ce le poate pune în pericol viața însăși; solicită autorităților din 

Azerbaidjan să permită unei echipe europene de medici să-l examineze pe Intigam 

Aliyev și să le asigure tuturor deținuților îngrijiri medicale adecvate atunci când este 

cazul;  



5. solicită să fie organizată de urgență o anchetă cu privire la decesul jurnalistului și 

președintelui IRFS Rasim Aliyev; ia act cu îngrijorare de acuzațiile formulate de un 

grup de jurnaliști privind faptul că dl. Aliyev ar fi decedat din cauză că medicii în a 

căror responsabilitate se afla în spital nu i-au acordat asistența medicală necesară;  

6. reamintește autorităților din Azerbaidjan că bunăstarea populației, care presupune 

respectarea drepturilor și a libertăților, reprezintă o componentă esențială a creșterii 

economice sustenabile;  

7. invită Azerbaidjanul să-și respecte și să pună în practică angajamentele pe care și le-a 

asumat atunci când a aderat la Consiliul Europei; își repetă apelul adresat autorităților 

din Azerbaidjan de a respecta toate hotărârile Curții Europene a Drepturilor Omului 

(CEDO) care se referă la Azerbaidjan; solicită ca hotărârea din 16 iunie 2015 și toate 

celelalte hotărâri ale CEDO să fie respectate;  

8. îndeamnă guvernul Azerbaidjanului să coopereze pe deplin cu Comisia de la Veneția a 

Consiliului Europei și cu comisarul pentru drepturile omului și să pună în aplicare 

recomandările acestora, precum și procedurile speciale ale ONU cu privire la apărătorii 

drepturilor omului, dreptul la libertatea de asociere și de întrunire pașnică, libertatea de 

exprimare și detenția arbitrară, cu scopul de a-și modifica legislația și de a-și adapta pe 

deplin practicile în conformitate cu concluziile experților;  

9. solicită guvernului Azerbaidjanului să pună capăt imediat represaliilor îndreptate 

împotriva societății civile și a activităților legate de drepturile omului și să le garanteze 

grupurilor și activiștilor independenți din societatea civilă posibilitatea de a-și desfășura 

activitățile fără obstacole nejustificate și fără teama de a fi persecutați, inclusiv prin 

abrogarea legilor care limitează puternic activitatea societății civile, deblocarea 

conturilor bancare ale grupurilor neguvernamentale și ale liderilor acestora și prin 

autorizarea accesului la finanțare externă;  

10. regretă măsurile întreprinse permanent de guvernul azer pentru a pune capăt contactelor 

dintre grupurile societății civile, tinerii activiști și intelectualii din Armenia și 

Azerbaidjan, aceste contacte fiind de o importanță determinantă pentru eliminarea 

ostilității de lungă durată dintre cele două țări; în acest sens, reamintește activitatea 

importantă desfășurată în acest domeniu de Leyla și Arif Yunus;  

11. solicită autorităților azere să respecte libertatea presei și a mass-mediei, atât în 

legislație, cât și în practică, și atât online, cât și în alte mijloace de comunicare, să 

garanteze libertatea de exprimare în conformitate cu standardele internaționale și să 

pună capăt cenzurii aplicate criticilor exprimate în mass-media la adresa guvernului;  

12. este extrem de îngrijorat cu privire la situația persoanelor LGBTI din Azerbaidjan; 

condamnă ferm discursurile politice de incitare la ură îndreptate împotriva persoanelor 

LGBTI de la cele mai înalte niveluri; solicită guvernului din Azerbaidjan să înceteze 

blocarea și intimidarea apărătorilor drepturilor omului care apără drepturile persoanelor 

LGBTI;  

13. subliniază importanța unui dialog serios și bazat pe respect reciproc între UE și 

guvernul din Azerbaidjan, forțele de opoziție și societatea civilă;  

14. repetă că negocierile cu privire la un acord de parteneriat strategic cu Azerbaidjanul ar 

trebui suspendate imediat, atât timp cât guvernul nu adoptă măsuri concrete în vederea 



realizării de progrese în ceea ce privește respectarea drepturilor omului universale;  

15. invită Consiliul, Comisia și Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE) să aplice cu 

strictețe principiul „mai mult pentru mai mult”, axându-se în mod special pe situația 

apărătorilor drepturilor omului, în conformitate cu Orientările UE cu privire la 

apărătorii drepturilor omului, pe independența puterii judecătorești, pe reformele 

democratice și pe drepturile și libertățile fundamentale și să prezinte clar consecințele 

întârzierilor în realizarea reformelor; invită Comisia să examineze și să suspende 

temporar, dacă este cazul, toate finanțările care nu au legătură cu drepturile omului, 

societatea civilă și cooperarea la nivel individual între cetățeni, care au fost acordate 

Azerbaidjanului prin intermediul Instrumentului european de vecinătate, având în 

vedere incidentele menționate mai sus în care apărători ai drepturilor omului sunt vizați 

pentru că documentează încălcări ale drepturilor omului comise în Azerbaidjan; invită 

Comisia și statele membre să mențină finanțarea destinată contactelor dintre cetățeni și 

cooperării din domenii precum societatea civilă, educația și cercetarea științifică, 

precum și schimburilor de tineri și studenți; 

16. invită Consiliul, Comisia și VP/ÎR să opună o reacție puternică și unită represaliilor ce 

au loc în prezent în Azerbaidjan, pentru a demonstra clar că situația actuală este total 

inacceptabilă și că relațiile cu Azerbaidjanul nu vor reveni la normalitate atât timp cât 

guvernul nu-i eliberează pe toți cei deținuți în baza unor acuzații motivate politic și nu 

pune capăt represaliilor în curs împotriva grupurilor independente din societatea civilă;  

17. îndeamnă întreprinderile europene care au activități în Azerbaidjan să ceară insistent și 

deschis standarde înalte în domeniul drepturilor omului și să adopte standarde înalte în 

materie de răspundere socială a întreprinderilor, ținând seama de impactul acțiunilor lor 

asupra situației drepturilor omului din această țară; 

18. regretă faptul că dialogul dintre UE și Azerbaidjan privind drepturile omului nu a 

înregistrat progrese semnificative în ceea ce privește situația drepturilor omului din 

această țară; invită SEAE să intensifice acest dialog pentru a-i spori eficiența și a-l 

orienta către rezultate și să informeze Parlamentul cu regularitate în acest sens;  

19. invită autoritățile din UE să desfășoară o anchetă aprofundată cu privire la acuzațiile de 

corupție aduse președintelui Aliyev și membrilor familiei sale în urma activității 

jurnalistului de investigație Khadija Ismaylova;  

20. invită Consiliul să evite aplicarea unor standarde duble țărilor din Parteneriatul estic și 

să aibă în vedere, în acest sens, aplicarea unor sancțiuni specifice și a unor interdicții de 

emitere a vizelor tuturor politicienilor, oficialităților și judecătorilor implicați în 

persecuții politice;  

21. invită autoritățile din Azerbaidjan să coopereze cu organizații regionale, precum 

Consiliul Europei și OSCE, și să faciliteze organizarea unor vizite din partea 

reprezentanților acestor organizații; regretă profund decizia autorităților din Azerbaidjan 

de a închide sediul OSCE din Baku; 

22. constată că observatori independenți ai alegerilor, inclusiv misiunea pe termen lung a 

OSCE de observare a alegerilor și observatori interni, au documentat încălcări grave ale 

standardelor electorale în Azerbaidjan în cazul tuturor alegerilor prezidențiale și 

parlamentare din octombrie 2003 încoace, inclusiv în cazul alegerilor prezidențiale din 

acel an; își exprimă profunda preocupare cu privire la faptul dacă există sau nu 



condițiile necesare pentru organizarea unui vot liber și echitabil la 1 noiembrie 2015, 

având în vedere faptul că liderii partidelor de opoziție au fost încarcerați, mass-media și 

jurnaliștii nu au dreptul să-și desfășoare activitatea liber și fără a fi intimidați, iar în țară 

domină un climat al fricii;  

23. invită SEAE și statele membre să se abțină, deocamdată, de la activități de observare a 

alegerilor; constată că o misiune ODIHR se află acum la fața locului și ar fi extrem de 

important de aflat analiza acesteia asupra situației țării respective;  

24. își reamintește decizia de a trimite în Azerbaidjan o delegație a Parlamentului European 

și subliniază importanța trimiterii acestei delegații cât mai curând posibil, pentru a 

discuta cu autoritățile azere problemele stringente, precum drepturile omului și 

conflictul din Karabahul de Munte; 

25. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Serviciului 

European de Acțiune Externă, Consiliului European, Comisiei, guvernului și 

parlamentului Republicii Azerbaidjan, Consiliului Europei, OSCE și Consiliului pentru 

Drepturile Omului al Organizației Națiunilor Unite. 


