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Θέμα: Αρμένιοι κρατούμενοι στο Αζερμπαϊτζάν

Με την τριμερή συμφωνία για την κατάπαυση του πυρός που υπογράφηκε με ρωσική διαμεσολάβηση 
στις 10 Νοεμβρίου 2020, έληξε ο πόλεμος στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ, στον οποίο συμμετείχαν 
τρομοκράτες μαχητές για λογαριασμό της Τουρκίας. Η παράγραφος 8 της ανωτέρω συμφωνίας 
προβλέπει ανταλλαγή των αιχμαλώτων πολέμου, ομήρων και λοιπών φυλακισμένων, καθώς και των 
σορών των θυμάτων. Η αρμενική πλευρά έχει επιστρέψει όλους τους Αζέρους κρατούμενους αλλά το 
Αζερμπαϊτζάν δεν έχει εκπληρώσει πλήρως αυτήν την απαίτηση. Υπάρχουν δε ενδείξεις ότι το 
Αζερμπαϊτζάν καταπατά κατάφωρα τα ανθρώπινα δικαιώματα των Αρμενίων αιχμαλώτων πολέμου, 
παραβιάζοντας το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο1.

Ερωτάται η Επιτροπή:

1. Από τη δήλωση του εκπροσώπου Τύπου της ΕΥΕΔ στις 29 Ιανουαρίου 2021 έως σήμερα, σε 
ποιες απτές ενέργειες έχει προβεί η ΕΕ για να επιτύχει την τήρηση της παραγράφου 8 και δη σε 
ό,τι αφορά την επιστροφή Αρμενίων κρατουμένων και αιχμαλώτων πολέμου, 
συμπεριλαμβανομένων των αμάχων και των γυναικών, που παραμένουν κρατούμενοι στο 
Αζερμπαϊτζάν παρά τη συμφωνία;

2. Σε ποιες ενέργειες έχει προβεί η ΕΕ προκειμένου να αποτρέψει περιστατικά κακομεταχείρισης 
και χειραγώγησης Αρμενίων κρατουμένων και αιχμαλώτων πολέμου για πολιτικούς σκοπούς και 
προκειμένου να εγγυηθεί τη δυνατότητα των υπηρεσιών του Ερυθρού Σταυρού να τους 
επισκεφθούν;

3. Έχει άραγε ζητήσει η ΕΕ από το Αζερμπαϊτζάν να κοινοποιήσει τον ακριβή αριθμό των 
κρατουμένων, δεδομένης της απόλυτης αβεβαιότητας που επικρατεί σχετικά; Εάν ναι, ποιος είναι 
ο αριθμός που κοινοποιήθηκε;

1 https://www.hrw.org/news/2020/12/02/azerbaijan-armenian-prisoners-war-badly-mistreated 
(https://www.hrw.org/news/2020/12/02/azerbaijan-armenian-prisoners-war-badly-mistreated)


