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Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την αναγνώριση από 
την Τουρκία της γενοκτονίας των Αρμενίων που ζούσαν στην Τουρκία το 1915

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη τις πολυάριθμες μελέτες και ιστορικά τεκμήρια σχετικά με την 
κατάσταση των αρμενικής καταγωγής ομάδων του πληθυσμού της Τουρκίας στις αρχές 
του εικοστού αιώνα,

– έχοντας υπόψη την σύμβαση του ΟΗΕ για την πρόληψη και την τιμωρία του 
εγκλήματος της γενοκτονίας, στην οποία προσδιορίζεται ο όρος της γενοκτονίας, 

– έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Ιουνίου 1987 
σχετικά με μια πολιτική λύση του αρμενικού ζητήματος,

– έχοντας υπόψη τα μεταγενέστερα ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τα οποία 
κατά το μάλλον ή ήττον ζητούσαν να αναγνωρισθεί η γενοκτονία των Αρμενίων το 
1915,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι ως άνω ψηφίσματα δεν έχουν ακόμη ωθήσει την τουρκική 
κυβέρνηση στο να αναγνωρίσει την γενοκτονία·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι έναν αιώνα μετά τα γεγονότα έφθασε πλέον ο καιρός της 
συμφιλίωσης·

1. καλεί την τουρκική κυβέρνηση να αναγνωρίσει επισήμως την γενοκτονία που διέπραξε 
η τελευταία κυβέρνηση της οθωμανικής αυτοκρατορίας το 1915 κατά των Αρμενίων 
που ζούσαν στην επικράτειά της·

2. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην τουρκική 
κυβέρνηση, στην κυβέρνηση της Αρμενίας, στην Επιτροπή, στο Συμβούλιο, καθώς και 
στους προέδρους των κοινοβουλίων της Δημοκρατίας της Τουρκίας και της 
Δημοκρατίας της Αρμενίας.


