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Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over de erkenning door Turkije van de 
genocide in 1915 van de in Turkije levende Armeniërs

Het Europees Parlement,

– gezien artikel 133 van zijn Reglement,

– gezien de talloze studies en historische bewijzen over de toestand van de Armeense 
bevolkingsgroepen in Turkije aan het begin van de twintigste eeuw,

– gezien het VN-Verdrag inzake de voorkoming en de bestraffing van genocide, waarin 
het begrip genocide wordt gedefinieerd,

– gezien zijn resolutie van 18 juni 1987 betreffende een politieke oplossing van het 
Armeense vraagstuk,

– gezien zijn resoluties van latere datum die in meer of mindere mate aandringen op een 
erkenning van de Armeense genocide in 1915,

– gezien artikel 133 van zijn Reglement,

A. overwegende dat deze resoluties de Turkse regering er nog niet toe hebben gebracht de 
genocide te erkennen;

B. overwegende dat een eeuw na de feiten het tijd is om tot verzoening te komen;

1. verzoekt de Turkse regering om de genocide die de laatste regering van het Ottomaanse 
Rijk in 1915 heeft gepleegd op de in Turkije levende Armeniërs officieel te erkennen;

2. verzoekt de Voorzitter van het Parlement deze resolutie te doen toekomen aan de 
Turkse regering, de Armeense regering, de Commissie, de Raad en de voorzitters van de 
parlementen van de Republiek Turkije en de Republiek Armenië.


