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Ontwerpresolutie Amendement 

8. is ernstig bezorgd over het feit dat 

honderdduizenden vluchtelingen en 

binnenlandse ontheemden die huis en haard 

tijdens of wegens de oorlog van Nagorno-

Karabach zijn ontvlucht nog steeds 

ontheemd zijn en dat hun rechten, 

waaronder het recht op terugkeer en het 

recht op eigendom en op persoonlijke 

veiligheid, worden ontzegd; doet een 

beroep op alle partijen deze rechten 

ondubbelzinnig en onvoorwaardelijk te 

erkennen, de mogelijkheid te scheppen er 

onmiddellijk in de praktijk een beroep op 

te doen en op korte termijn een oplossing 

voor dit probleem te vinden conform de 

beginselen van het internationaal recht; 

verlangt in dit verband dat de Armeense 

troepen uit alle bezette gebieden van 

Azerbeidzjan worden teruggetrokken zodat 

de ontheemde bevolking naar huis kan 

terugkeren, en pleit ervoor dat een 

internationale troepenmacht wordt 

georganiseerd conform het Handvest van 

de VN die tijdens een overgangsperiode de 

nodige veiligheidsgaranties kan bieden, 

zodat de ontheemden naar huis kunnen 

terugkeren en verdere door ontheemdheid 

veroorzaakte conflicten worden 

voorkomen; verzoekt de autoriteiten van 

Armenië en Azerbeidzjan alsmede de 

leiders van de betrokken gemeenschappen 

om door praktische voorbereidingen voor 

8. is ernstig bezorgd over het feit dat 

honderdduizenden vluchtelingen en 

binnenlandse ontheemden die huis en haard 

tijdens of wegens de oorlog van Nagorno-

Karabach zijn ontvlucht nog steeds 

ontheemd zijn en dat hun rechten, 

waaronder het recht op terugkeer en het 

recht op eigendom en op persoonlijke 

veiligheid, worden ontzegd; doet een 

beroep op alle partijen deze rechten 

ondubbelzinnig en onvoorwaardelijk te 

erkennen, de mogelijkheid te scheppen er 

onmiddellijk in de praktijk een beroep op 

te doen en op korte termijn een oplossing 

voor dit probleem te vinden conform de 

beginselen van het internationaal recht; 

acht het in dit verband wenselijk dat de 

Armeense troepen uit alle bezette gebieden 

van Azerbeidzjan worden teruggetrokken 

zodat de ontheemde bevolking naar huis 

kan terugkeren, en pleit ervoor dat een 

internationale troepenmacht wordt 

georganiseerd conform het Handvest van 

de VN die tijdens een overgangsperiode de 

nodige veiligheidsgaranties kan bieden, 

zodat de ontheemden naar huis kunnen 

terugkeren en verdere door ontheemdheid 

veroorzaakte conflicten worden 

voorkomen; verzoekt de autoriteiten van 

Armenië en Azerbeidzjan alsmede de 

leiders van de betrokken gemeenschappen 

om door praktische voorbereidingen voor 
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de terugkeer van ontheemden blijk te 

geven van hun wil om tot vreedzame 

interetnische betrekkingen te komen; is van 

oordeel dat de situatie van de binnenlandse 

ontheemden en vluchtelingen 

overeenkomstig de internationale normen 

moet worden aangepakt, onder meer 

overeenkomstig de recente PACE-

aanbeveling 1877(2009); "Europe's 

forgotten people: protecting the human 

rights of long-term displaced persons"; 

de terugkeer van ontheemden blijk te 

geven van hun wil om tot vreedzame 

interetnische betrekkingen te komen; is van 

oordeel dat de situatie van de binnenlandse 

ontheemden en vluchtelingen 

overeenkomstig de internationale normen 

moet worden aangepakt, onder meer 

overeenkomstig de recente PACE-

aanbeveling 1877(2009); "Europe's 

forgotten people: protecting the human 

rights of long-term displaced persons"; 

Or. en 

 

 


