Groupe parlementaire

Här Fernand Etgen
President vun der
Deputéiertechamber
19, um Krautmaart
L-1728 Lëtzebuerg

Lëtzebuerg, den 12. Februar 2021
Här President,
Sou wéi d’Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Fro un den
Här Bausseminister weiderzeleeden.
Tëscht Armenien an Aserbaidschan ass et am Biergkarabach-Konflikt zu engem
Waffestëllstandsofkommes komm, dee vu Russland initiéiert gouf. Trotzdeem bleift
d’Zukunft an dëser ëmkämpfter Regioun ongewëss a Mënscherechtsverletzungen an
der Regioun si bal alldeeglech.
An deem Zesummenhank hunn ech e puer Froen un den Här Bausseminister:
1. Wéi ass d’Haltung vun der Europäescher Unioun par rapport zum juristesche Status
vun «Artsakh» am internationalen ëffentleche Recht? Gëtt un eng eventuell
Unerkennung geduecht?
2. Wéi beuerteelt Lëtzebuerg d’Reaktioun vun Armenien a vun Azerbaidjan op
d’Resolutioun 2357 (2021) vun der Parlamentarescher Versammlung vum Europarot
vum 25. Januar 2021? Ass d’Regierung der Meenung, datt déi zwee Staaten sech un all
Apekter vun dem Opruff halen? Wann nee, wou gesäit Lëtzebuerg Diffferenzen a
konkret Problemer? (“With regard to the Nagorno-Karabakh conflict, the Assembly
calls on all parties involved to refrain from inflammatory rhetoric hindering political
dialogue, Armenia and Azerbaijan to implement as soon as possible the provisions of
the trilateral statement related to humanitarian issues, all parties involved to
immediately put in action the exchange of prisoners of war and bodies, to respect
cultural heritage; it invites the Monitoring Committee to explore avenues to contribute
at parliamentary level to an atmosphere conducive to the peace process. The Assembly
expresses its serious concern about reports and allegations of violations of
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humanitarian and human rights law by all sides during this conflict and allegations of
degradations to some religious sites and monuments, as well as destruction of private
property, and expects these reports to be fully investigated and any violations to be
remedied and the perpetrators prosecuted.”)
Azerbaidjan huet an der Vergaangenheet d’EU an hir Memberstaate massiv kritiséiert,
esou z.B. nach den 30. Januar 2021 an engem Communiqué vum azerbaidjanesche
Bausseministär: “We would like to note that this unilateral and double-standard
approach could damage the EU's relations with Azerbaijan.” De 24. Dezember 2020
huet den Här Ilham Aliyev, President vun der Republik Azerbaidjan, un d’Adress vun de
franséischen, belschen an hollännesche Politiker gesot: „Hypocritical politicians, open
your eyes, have a look. Your parliaments have adopted resolutions. (…) You are
adopting resolutions. Let these resolutions be a curse for you.” Wéi en Effekt hunn
esou an ähnlech Aussoen op d’Relatiounen tëschent Lëtzebuerg an dem Azerbaidjan,
respektiv der EU an dem Azerbaidjan? Den 18. Dezember 2020 wor nach eng Reunioun
vum Kooperatiounsrot tëschent der EU an dem Azerbaidjan. Ass et opportun, déi Form
vu Kooperatioun ënnert deenen aktuellen Emstänn an där azerbaidjanescher Rhetorik
géint europäesch Staate weiderzeféieren? Ass et opportun d’Memberschaft vun
Azerbaidjan am ëstleche Partnerschaftsprogramm an an der Noperschaftspolitik vun
der EU oprecht ze erhalen?
Den 19. November 2020 huet den Héige Vertrieder fir Baussepolitik vun der
Europäescher Unioun eng Erklärung iwwer d’Situatioun am Nagorno-Karabakh
gemaach. Gesäit d’Lëtzebuerger Regierung zënterhir konkret Entwécklungen an där
Regioun op Basis vun den EU-Fuerderungen? Wann net, wou sinn d’Problemer a wien
ass fir déi verantwortlech?
Ginn et an der EU Pläng, wéi een de Leit an der Regioun kann Hëllef leeschten an eng
ëmmer méi warscheinlech humanitär Katastroph am Biergkarabach verhënnere kann?
Hunn d’Situatioun am Biergkarabach an déi agressiv Rhetorik vun den
azerbaidjaneschen Autoritéiten géint d’EU en Impakt op déi europäesch Visa-Politik
géintiwwer Aserbaidschan, a besonnesch géintiwwer Persoune mat engem
azerbaidjaneschen, diplomatesche Pass?
Ennerstëtzt Lëtzebuerg den eventuellen Deploiement vun OSZE-Observateuren am
Biergkarabach? Kann d’OSZE eng konkret Roll bei der Opkärung vu Krichsverbriechen
an där Géigend leeschten?

Mat déiwem Respekt,

Fernand Kartheiser
Deputéierten
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