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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

8. tunneb tõsist muret selle üle, et sajad 
tuhanded pagulased ja riigi sees 
ümberasustatud isikud, kes jätsid oma 
kodud maha Mägi-Karabahhi sõja ajal või 
selle tõttu, on jätkuvalt ümber asustatud ja 
jäetud ilma oma õigustest, sealhulgas 
tagasipöördumisõigusest, omandiõigustest 
ja õigusest isiklikule julgeolekule; kutsub 
kõiki osapooli üles tunnustama üheselt 
mõistetavalt ja tingimusteta neid õigusi, 
vajadust nende kiire rakendamise järele ja 
vajadust leida sellele probleemile kiire 
lahendus, mille puhul järgitakse 
rahvusvahelise õiguse põhimõtteid; nõuab 
seoses sellega Armeenia relvajõudude 
väljaviimist kõigilt okupeeritud 
Aserbaidžaani territooriumidelt, 
võimaldades ümberasustatud elanikel 
kodudesse tagasi pöörduda, ning nõuab 
ÜRO põhikirja järgivate rahvusvaheliste 
relvajõudude organiseerimist, et pakkuda 
üleminekuajal vajalikke julgeolekutagatisi, 
mis võimaldavad ümberasustatud isikutel 
oma kodudesse tagasi pöörduda ning 
vältida kodutusest põhjustatud täiendavaid 
konflikte; kutsub Armeenia ja 
Aserbaidžaani ametivõime ja asjaomaste 
kogukondade juhte üles tõestama oma 
valmisolekut luua rahvusrühmade vahel 
rahumeelsed suhted, tehes praktilisi 
ettevalmistusi ümberasustatud isikute 
tagasipöördumiseks; on seisukohal, et riigi 
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okupeeritud Aserbaidžaani 
territooriumidelt, võimaldades 
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valmisolekut luua rahvusrühmade vahel 
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sees ümberasustatud isikute ja pagulaste 
olukorda tuleks käsitleda vastavuses 
rahvusvaheliste standarditega, võttes muu 
hulgas arvesse Euroopa Nõukogu 
Parlamentaarse Assamblee hiljutist 
soovitust 1877(2009) „Euroopa unustatud 
inimesed: pikaajaliselt ümberasustatud 
isikute inimõiguste kaitse”; 

tagasipöördumiseks; on seisukohal, et riigi 
sees ümberasustatud isikute ja pagulaste 
olukorda tuleks käsitleda vastavuses 
rahvusvaheliste standarditega, võttes muu 
hulgas arvesse Euroopa Nõukogu 
Parlamentaarse Assamblee hiljutist 
soovitust 1877(2009) „Euroopa unustatud 
inimesed: pikaajaliselt ümberasustatud 
isikute inimõiguste kaitse”; 
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