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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 

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, millega 
kaasneks ÜRO põhikirja järgivate 
rahvusvaheliste relvajõudude sisseviimine, 
et pakkuda üleminekuajal vajalikke 
julgeolekutagatisi, mis tagavad Mägi-
Karabahhi elanikkonna julgeoleku ja 
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 
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valmisolekut luua rahvusrühmade vahel 
rahumeelsed suhted, tehes praktilisi 
ettevalmistusi ümberasustatud isikute 
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”; 

valmisolekut luua rahvusrühmade vahel 
rahumeelsed suhted, tehes praktilisi 
ettevalmistusi ümberasustatud isikute 
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”; 

Or. en 
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13. kordab oma tingimusteta toetust 
Gruusia territoriaalsele terviklikkusele ja 
tema rahvusvaheliselt tunnustatud piiride 
puutumatust ning toetab Gruusia 
ametiasutuste jätkuvaid jõupingutusi oma 
sisekonfliktide lahendamiseks Abhaasias ja 
Lõuna-Osseetias; tervitab Tagliavini 
aruannet ja toetab selles toodud peamisi 
tähelepanekuid ja põhijäreldusi; loodab, et 
kõnealuses aruandes esitatud laialdast 
taustainfot on võimalik kasutada 
Rahvusvahelise Kriminaalkohtu 
menetlustes ja üksikisikute poolt seoses 
Euroopa inimõiguste konventsiooni 
rikkumistega; toetab ELi 
järelevalvemissiooni mandaati; nõuab selle 
edasist pikendamist ja täiel määral 
rakendamist; märgib, et Venemaa ja tema 
tõhusa kontrolli all olevate okupeeritud 

territooriumide de facto ametivõimud 
takistavad mandaadi osade rakendamist; 

13. kordab oma tingimusteta toetust 
Gruusia suveräänsusele, territoriaalsele 
terviklikkusele ja tema rahvusvaheliselt 
tunnustatud piiride puutumatusele, ning 
kutsub Venemaad üles neid austama; 

ergutab Gruusia ametivõime tegema 
täiendavaid jõupingutusi Gruusia 
sisekonfliktide lahendamiseks Abhaasias ja 
Lõuna-Osseetias; tervitab Tagliavini 
aruannet ja toetab selles toodud peamisi 
tähelepanekuid ja põhijäreldusi; loodab, et 
kõnealuses aruandes esitatud laialdast 
taustainfot on võimalik kasutada 
Rahvusvahelise Kriminaalkohtu 
menetlustes ja üksikisikute poolt seoses 
Euroopa inimõiguste konventsiooni 
rikkumistega; toetab ELi 
järelevalvemissiooni mandaati ja nõuab 
selle edasist pikendamist; kutsub 
Venemaad ja Gruusiast lahku löönud 
piirkondade Lõuna-Osseetia ja Abhaasia 

de facto ametivõime üles lõpetama 
mandaadi osade rakendamise takistamist; 

Or. en 
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23. peab sõnavabadust põhiõiguseks ja 
aluspõhimõtteks ning meedia rolli oluliseks 
ja rõhutab, et meedia peab olema vaba ja 
sõltumatu; on mures meediakanalite 
paljususe puudumise ja sõnavabaduse 
piirangute pärast Lõuna-Kaukaasia riikides 
ning palub ametivõimudel mõlemad 
aspektid tagada; taunib meediatöötajate 
jätkuvat ahistamist ja hirmutamist, 
rünnakuid ajakirjanike vastu ning nende 
piinamist ja väärkohtlemist; on seisukohal, 
et iseregulatsiooni põhimõtteid ja 
mehhanisme – mis on sõnavabaduse 
oluliseks elemendiks – peavad tõhustama 
ja tugevdama pädevad 
kutseorganisatsioonid; 
– tunneb muret rünnakute pärast 
ajakirjanike vastu Armeenias ning eelkõige 
opositsiooniaktivisti ja ajakirjaniku Nikol 
Pašinjani jätkuva kinnipidamise pärast 
hoolimata 18. juuni 2009. aasta teretulnud 
amnestiast; 
– tunneb endiselt muret Aserbaidžaani 
meediakliima halvenemise pärast; 
tervitades küll presidendi 25. detsembri 
2009. aasta armuandmisotsust 99 
kinnipeetavale, taunib kahe noore aktivisti 

23. peab sõnavabadust põhiõiguseks ja 
aluspõhimõtteks ning meedia rolli oluliseks 
ja rõhutab, et meedia peab olema vaba ja 
sõltumatu; on mures meediakanalite 
paljususe puudumise ja sõnavabaduse 
piirangute pärast Lõuna-Kaukaasia riikides 
ning palub ametivõimudel mõlemad 
aspektid tagada; taunib meediatöötajate 
jätkuvat ahistamist ja hirmutamist, 
rünnakuid ajakirjanike vastu ning nende 
piinamist ja väärkohtlemist; on seisukohal, 
et iseregulatsiooni põhimõtteid ja 
mehhanisme – mis on sõnavabaduse 
oluliseks elemendiks – peavad tõhustama 
ja tugevdama pädevad 
kutseorganisatsioonid; 
– tunneb muret rünnakute pärast 
ajakirjanike vastu Armeenias ning eelkõige 
opositsiooniaktivisti ja ajakirjaniku Nikol 
Pašinjani jätkuva kinnipidamise pärast 
hoolimata 18. juuni 2009. aasta teretulnud 
amnestiast; 
– tunneb endiselt muret Aserbaidžaani 
meediakliima halvenemise pärast; 
tervitades küll presidendi 25. detsembri 
2009. aasta armuandmisotsust 99 
kinnipeetavale ja 17. märtsi 2010. aasta 
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ja blogipidaja, Emin Milli ja Adnan 
Hadžõzade vahistamise ja süüdimõistmise; 
nõuab seega nende vabastamist;  
– kutsub Gruusia ametivõime üles 
selgitama olukorda seoses meedia 
omandisuhete ja meedia tegevuslubade 
väljastamisega; võtab teadmiseks Gruusia 
parlamendi algatuse ringhäälingunõukogu 
koosseisu laiendamiseks, et kaasata 
rohkem opositsiooni ja kodanikuühiskonna 
esindajaid, ning ootab sellealaseid 
tulemusi; 

armuandmisotsust 62 kinnipeetavale, 
taunib kahe noore aktivisti ja blogipidaja, 
Emin Milli ja Adnan Hadžõzade 
vahistamise ja süüdimõistmise; nõuab 
seega nende vabastamist; 
– kutsub Gruusia ametivõime üles 
selgitama olukorda seoses meedia 
omandisuhete ja meedia tegevuslubade 
väljastamisega; võtab teadmiseks Gruusia 
parlamendi algatuse ringhäälingunõukogu 
koosseisu laiendamiseks, et kaasata 
rohkem opositsiooni ja kodanikuühiskonna 
esindajaid, ning ootab sellealaseid 
tulemusi; 

Or. en 
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14. märgib rahuloluga, et rahvusvaheline 
üldsus lükkab peaaegu üksmeelselt tagasi 
Lõuna-Osseetia ja Abhaasia iseseisvuse 
ühepoolse väljakuulutamise, kutsub pooli 
üles austama 2008. aasta relvarahu 
kokkulepet ning tagama ELi 
järelevalvemissiooni kohapealsete töötajate 
ohutust ja vaba liikumist ning kutsub 
Venemaad üles täitma oma kohustust viia 
oma väed tagasi positsioonidele, kus need 
asusid enne 2008. augusti sõja puhkemist; 

14. märgib rahuloluga, et rahvusvaheline 
üldsus lükkab peaaegu üksmeelselt tagasi 
Lõuna-Osseetia ja Abhaasia iseseisvuse 
ühepoolse väljakuulutamise; taunib 
Abhaasia ja Lõuna-Osseetia iseseisvuse 

rahvusvahelise õigusega vastuolus olevat 

tunnustamist Venemaa Föderatsiooni 

poolt; kutsub kõiki pooli üles austama 
2008. aasta relvarahu kokkulepet ning 
tagama ELi järelevalvemissiooni 
kohapealsete töötajate ohutust ja vaba 
liikumist ning kutsub Venemaad üles 
täitma oma kohustust viia oma väed tagasi 
positsioonidele, kus need asusid enne 2008. 
augusti sõja puhkemist;  

Or. en 
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15. kutsub Venemaad üles austama 
Gruusia Vabariigi suveräänsust ja 

territoriaalset terviklikkust ning riigi 

rahvusvaheliselt tunnustatud piiride 

puutumatust ning seepärast mõistab 

tugevalt hukka Gruusiast lahku löönud 

piirkondade – Lõuna-Osseetia ja 

Abhaasia – iseseisvuse rahvusvahelise 

õigusega vastuolus oleva tunnustamise 

Venemaa Föderatsiooni poolt; võtab 
sügava murega teadmiseks 17. veebruaril 
2010. aastal Venemaa Föderatsiooni ja 
Abhaasia de facto ametivõimude vahel 
sõlmitud kokkuleppe Venemaa 
sõjaväebaasi loomise kohta Abhaasias ilma 
Gruusia valitsuse nõusolekuta ning märgib, 
et selline kokkulepe on vastuolus 12. 
augusti ja 8. septembri 2008. aasta 
relvarahu kokkulepetega; 

15. võtab murega teadmiseks Venemaa 
Föderatsiooni ja Abhaasia de facto 
ametivõimude vahel sõlmitud kokkuleppe 
Venemaa sõjaväebaasi loomiseks 
Abhaasias ilma Gruusia valitsuse 
nõusolekuta ning märgib, et selline 
kokkulepe on vastuolus 12. augusti ja 8. 
septembri 2008. aasta relvarahu 
kokkulepetega; 

 

Or. en 

 
 


