
PE690.396v01-00

Prioriterad fråga för skriftligt besvarande P-001229/2021
till vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och 
säkerhetspolitik
Artikel 138 i arbetsordningen
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)

Angående: Armeniska fångar i Azerbajdzjan

Den trilaterala förklaringen om vapenvila som under Rysslands ledning undertecknades den 10 
november 2020 innebar slutet på kriget i Nagorno-Karabach, som involverade terroriststridande 
utsända av Turkiet. I enlighet med punkt 8 i förklaringen ska det ske ett utbyte av krigsfångar, gisslan 
och andra fångar samt av kvarlevorna av de omkomna. Den armeniska parten har återsänt alla 
azerbajdzjanska fångar, medan Azerbajdzjan inte har uppfyllt detta krav fullt ut. Det finns bevis för att 
Azerbajdzjan uppenbart kränker de armeniska krigsfångarnas mänskliga rättigheter, vilket strider mot 
internationell humanitär rätt1.

Kommissionen ombeds att besvara följande frågor.

1. Vilka konkreta åtgärder har EU vidtagit sedan uttalandet av Europeiska utrikestjänstens 
talesperson den 29 januari 2021 för att säkerställa att punkt 8 uppfylls, i synnerhet när det gäller 
återsändandet av de armeniska fångarna och krigsfångarna, däribland civila och kvinnor, som 
hålls kvar i Azerbajdzjan trots avtalet?

2. Vilka åtgärder har EU vidtagit för att förhindra missbruk och utnyttjande av armeniska fångar och 
krigsfångar av politiska skäl och för att säkerställa att Röda korset kan besöka dem?

3. Har EU uppmanat Azerbajdzjan att meddela det exakta antalet fångar, då detta inte klart 
framgår? Om så är fallet, vilket antal uppgavs?

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)


