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Návrh usnesení 

Bod 8 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

8. je vážně znepokojen skutečností, že 
stovky tisíc uprchlíků a vnitřně vysídlených 
osob, které uprchly ze svých domovů 
v průběhu či v důsledku války v Náhorním 
Karabachu, jsou stále bez domova a je jim 
odpíráno právo na návrat, právo na 
vlastnictví a na osobní bezpečnost; vyzývá 
všechny strany, aby jednoznačně 
a bezpodmínečně uznaly tato práva 
i potřebu jejich okamžitého uplatnění 
a vyřešení tohoto problému, při němž bude 
dodrženo mezinárodní právo; v této 
souvislosti požaduje stažení arménské 
armády ze všech okupovaných území 
Ázerbájdžánu a umožnění návratu 
vysídlených osob a žádá mezinárodní 
jednotky, aby byly organizovány podle 
Charty OSN s cílem poskytnout 
v přechodném období nezbytné 
bezpečnostní záruky, aby se vysídlené 
osoby mohly vrátit do svých domovů a aby 
se zabránilo dalším konfliktům 
způsobeným bezdomovectvím; vyzývá 
arménské a ázerbájdžánské orgány 
a představitele příslušných komunit, aby 
projevily svůj závazek vytvořit mírové 
vztahy mezi etniky prostřednictvím 
praktické přípravy návratu vysídlených 
osob; domnívá se, že situace vnitřně 
vysídlených osob a uprchlíků by se měla 
řešit v souladu s mezinárodními normami, 
mimo jiné s ohledem na nedávné 

8. je vážně znepokojen skutečností, že 
statisíce uprchlíků a vnitřně vysídlených 
osob, které uprchly ze svých domovů 
v průběhu či v důsledku války v Náhorním 
Karabachu, jsou stále bez domova a je jim 
odpíráno právo na návrat, právo na 
vlastnictví a na osobní bezpečnost; vyzývá 
všechny strany, aby jednoznačně 
a bezpodmínečně uznaly tato práva 
i potřebu jejich okamžitého uplatnění 
a vyřešení tohoto problému v souladu 
s mezinárodním právem; v této souvislosti 
se domnívá, že je žádoucí stáhnout 
arménskou armádu ze všech okupovaných 
území Ázerbájdžánu a umožnit návrat 
vysídlených osob, a žádá, aby byly vyslány 
mezinárodní jednotky sestavené podle 
Charty OSN s cílem poskytnout 
v přechodném období nezbytné 
bezpečnostní záruky, aby se vysídlené 
osoby mohly vrátit do svých domovů a aby 
se zabránilo dalším konfliktům 
způsobeným bezdomovectvím; vyzývá 
arménské a ázerbájdžánské orgány 
a představitele příslušných komunit, aby 
doložily plnění svého závazku vytvořit 
mírové vztahy mezi etniky tím, že připraví 
návrat vysídlených osob; domnívá se, že 
situace vnitřně vysídlených osob 
a uprchlíků by se měla řešit v souladu 
s mezinárodními normami, mimo jiné 
s ohledem na nedávné doporučení PACE 
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doporučení PACE č. 1877(2009) nazvané 
„Zapomenutí Evropané: ochrana lidských 
práv dlouhodobě vysídlených osob“; 

č. 1877(2009) nazvané „Zapomenutí 
Evropané: ochrana lidských práv 
dlouhodobě vysídlených osob“; 

Or. en 

 
 


