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Întrebarea prioritară cu solicitare de răspuns scris P-001229/2021
adresată Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și 
politica de securitate
Articolul 138 din Regulamentul de procedură
Costas Mavrides (S&D), Sylvie Guillaume (S&D), Lefteris Christoforou (PPE), Ivan Štefanec 
(PPE), Lukas Mandl (PPE), Loucas Fourlas (PPE), Eva Kaili (S&D), Anna-Michelle 
Asimakopoulou (PPE), Nathalie Loiseau (Renew), Stelios Kympouropoulos (PPE), Elżbieta 
Kruk (ECR), Nicolae Ştefănuță (Renew), Giorgos Georgiou (The Left), Charlie Weimers (ECR), 
Carlo Fidanza (ECR), Sergio Berlato (ECR), Demetris Papadakis (S&D), Elissavet Vozemberg-
Vrionidi (PPE), Vangelis Meimarakis (PPE), Karen Melchior (Renew), Carmen Avram (S&D), 
Petras Auštrevičius (Renew), Michaela Šojdrová (PPE), François Alfonsi (Verts/ALE), Georgios 
Kyrtsos (PPE), Theodoros Zagorakis (PPE), Klemen Grošelj (Renew), Nikos Androulakis (S&D), 
Annie Schreijer-Pierik (PPE), Emmanuel Maurel (The Left)

Subiect: Prizonieri armeni în Azerbaidjan

Declarația trilaterală de încetare a focului intermediată de Rusia semnată la 10 noiembrie 2020 a pus 
capăt războiului din Nagorno-Karabah, în care au fost implicați luptători teroriști trimiși de Turcia. 
Punctul 8 din declarație prevede că „se efectuează un schimb de prizonieri de război, de ostatici și de 
alte persoane reținute, precum și de rămășițe ale victimelor”. Partea armeană i-a returnat pe toți 
prizonierii azeri, însă această obligație nu a fost pe deplin respectată de Azerbaidjan. Există dovezi că 
Azerbaidjanul încalcă flagrant drepturile omului și dreptul internațional umanitar în cazul prizonierilor 
de război armeni1.

Comisia este invitată să răspundă la următoarele întrebări:

1. Ce măsuri concrete a luat UE de la declarația purtătorului de cuvânt al SEAE din 29 ianuarie 
2021 pentru îndeplinirea punctului 8, în special înapoierea captivilor și prizonierilor de război 
armeni, inclusiv a civililor și a femeilor, care sunt încă reținuți de Azerbaidjan în pofida 
prevederilor acordului?

2. Ce măsuri a luat UE pentru a împiedica abuzul și folosirea captivilor și prizonierilor de război 
armeni în scopuri politice și pentru a se asigura că Crucea Roșie îi poate vizita?

3. A solicitat UE Azerbaidjanului să comunice numărul exact de prizonieri, având în vedere 
neclaritățile existente? Dacă da, care este acesta?

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)


