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Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie konsekwencji 
humanitarnych blokady w Górskim Karabachu (2023/2504(RSP))

Parlament Europejski,

– uwzględniając swoje poprzednie rezolucje w sprawie Armenii i Azerbejdżanu,

– uwzględniając art. 144 ust. 5 i art. 132 ust. 4 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że samozwańczy ekolodzy z Azerbejdżanu blokują od 12 grudnia 
2022 r. korytarz laczyński, jedyną drogę łączącą Górski Karabach z Armenią i światem 
zewnętrznym; mając na uwadze, że sparaliżowało to dostawy podstawowych towarów i 
usług, w tym żywności, paliwa i leków, dla 120 tys. Armeńczyków mieszkających w 
Górskim Karabachu i sprawiło, że w praktyce zostali oni objęci blokadą;

B. mając na uwadze, że blokada wywołała poważny kryzys humanitarny, który w 
znacznym stopniu dotyka najsłabsze grupy ludności; mając na uwadze, że przewóz 
pacjentów w stanie krytycznym jest niemal niemożliwy i z tego powodu doszło już do 
jednego zgonu; mając na uwadze, że setki rodzin pozostają rozłączone;

C. mając na uwadze, że zakłócenie przez Azerbejdżan dostaw gazu ziemnego do 
Górskiego Karabachu jeszcze bardziej pogłębiło kryzys humanitarny, gdyż domy, 
szpitale i szkoły zostały pozbawione ogrzewania;

D. mając na uwadze, że utrzymując blokadę korytarza laczyńskiego, Azerbejdżan narusza 
zobowiązania międzynarodowe wynikające z trójstronnego oświadczenia o zawieszeniu 
broni z 9 listopada 2020 r., zgodnie z którym Azerbejdżan musi zagwarantować 
bezpieczeństwo osób, pojazdów i ładunków przemieszczających się korytarzem w obu 
kierunkach;

E. mając na uwadze, że przeszkody w korzystaniu z korytarza laczyńskiego hamują proces 
pokojowy między Armenią a Azerbejdżanem i osłabiają międzynarodowe zaufanie;

1. ubolewa nad tragicznymi konsekwencjami humanitarnymi blokady korytarza 
laczyńskiego i konfliktu w Górskim Karabachu;

2. wzywa Azerbejdżan, aby przestrzegał trójstronnego oświadczenia z dnia 9 listopada 



2020 r. i je wdrożył oraz natychmiast ponownie otworzył korytarz laczyński, żeby 
umożliwić swobodę przemieszczania się i zapewnić dostęp do podstawowych towarów 
i usług, co zagwarantuje bezpieczeństwo w regionie i zabezpieczy źródła utrzymania 
mieszkańców;

3. podkreśla, że potrzebne jest kompleksowe porozumienie pokojowe, które musi 
gwarantować prawa i bezpieczeństwo ludności armeńskiej w Górskim Karabachu; 
wzywa Azerbejdżan, aby chronił prawa Armeńczyków mieszkających w Górskim 
Karabachu i powstrzymał się od podburzającej retoryki, która zachęca do dyskryminacji 
Armeńczyków, a ich samych wzywa do opuszczenia Górskiego Karabachu;

4. wzywa Azerbejdżan, aby powstrzymał się od osłabiania w przyszłości funkcjonowania 
połączeń transportowych, energetycznych i komunikacyjnych między Armenią a 
Górskim Karabachem;

5. zdecydowanie potępia to, że Azerbejdżan robi z obrońców praw człowieka i organizacji 
społeczeństwa obywatelskiego kozły ofiarne, oraz wzywa przedstawicielstwa UE i 
państw członkowskich, aby wspierały ich pracę;

6. potępia bezczynność rosyjskich „sił pokojowych”; uważa, że należy pilnie 
wynegocjować ich zastąpienie międzynarodowymi siłami pokojowymi OBWE pod 
egidą ONZ;

7. apeluje o niezakłócony dostęp organizacji międzynarodowych do Górskiego Karabachu, 
aby mogły ocenić sytuację i udzielać niezbędnej pomocy humanitarnej;

8. postuluje zorganizowanie misji rozpoznawczej ONZ lub OBWE w korytarzu 
laczyńskim w celu oceny sytuacji humanitarnej na miejscu;

9. apeluje o pilne wznowienie, bez warunków wstępnych, negocjacji opartych na zasadach 
aktu końcowego z Helsinek;

10. wzywa UE do aktywnego zaangażowania się i dopilnowania, aby mieszkańcy 
Górskiego Karabachu przestali być zakładnikami z powodu aktywizmu Baku, 
destrukcyjnej roli Rosji i bezczynności Grupy Mińskiej;

11. zobowiązuje swoją przewodniczącą do przekazania niniejszej rezolucji 
wiceprzewodniczącemu Komisji / wysokiemu przedstawicielowi Unii do spraw 
zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, Radzie, Komisji, rządom i parlamentom 
państw członkowskich, Radzie Europy oraz prezydentom, rządom i parlamentom 
Armenii i Azerbejdżanu.


