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Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie upamiętnienia setnej rocznicy 
ludobójstwa Ormian
(2015/2590(RSP))

Parlament Europejski,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 28 września 2005 r. w sprawie otwarcia 
negocjacji z Turcją1,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 15 listopada 2000 r. w sprawie postępów Turcji na 
drodze do przystąpienia2, 

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 18 czerwca 1987 r. w sprawie politycznego 
rozwiązania kwestii ormiańskiej,3 

– uwzględniając Konwencję ONZ w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa,

– uwzględniając rezolucję Rady Praw Człowieka ONZ z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie 
zapobiegania ludobójstwu, 

– uwzględniając art. 123 ust. 2 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że jednym z głównych motywów integracji europejskiej i jedną z 
podstawowych wartości Unii Europejskiej jest dążenie do zapobiegania powtórzeniu się 
wojny i zbrodni przeciwko ludzkości w Europie;

B. mając na uwadze, że UE odegrała zasadniczą rolę w powołaniu Międzynarodowego 
Trybunału Karnego, a w stosunkach z państwami trzecimi promuje podpisanie i 
ratyfikację statutu rzymskiego mającego na celu karanie zbrodni wojennych i zbrodni 
przeciwko ludzkości oraz zapobieganie im na mocy prawa międzynarodowego;

C. mając na uwadze, że 2015 r. przypada setna rocznica ludobójstwa Ormian, które miało 
miejsce w Imperium Osmańskim;

D. mając na uwadze, że to ludobójstwo wywarło głęboki długotrwały wpływ na 
społeczności uchodźców, zwłaszcza na kontynencie europejskim;

E. mając na uwadze, że negowanie ludobójstwa to jego ostatni etap, torujący drogę 
przyszłym ludobójstwom;

F. mając na uwadze, że brak jednoznacznego potępienia ludobójstwa Ormian w 
odpowiednim czasie znacznie przyczynił się do niemożności zapobieżenia przyszłym 
zbrodniom przeciwko ludzkości;

1 Dz.U. C 227 E z 21.9.2006, s. 163.
2 Dz.U. C 223 z 8.8.2001, s. 182.
3 Dz.U. C 190 z 20.7.1987, s. 119.
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G. mając na uwadze, że sprawą najwyższej wagi jest zapobieżenie lub niezwłoczne 
działanie mające na celu położenie kresu tym zbrodniom, aby zatrzymać eskalację 
konfliktów i kryzysów humanitarnych;

1. uczestniczy w upamiętnieniu setnej rocznicy ludobójstwa Ormian w duchu europejskiej 
solidarności i sprawiedliwości oraz składa hołd pamięci niewinnych ofiar wszelkich 
aktów ludobójstwa i zbrodni przeciwko ludzkości; wzywa Komisję i Radę do włączenia 
się w upamiętnienie tej setnej rocznicy;

2. potępia wszelkie przypadki zbrodni przeciwko ludzkości i ludobójstw oraz wyraża 
zdecydowane ubolewanie z powodu jakichkolwiek prób ich negowania;

3. podkreśla, że odpowiednio wczesne zapobieganie ludobójstwu i zbrodniom przeciw 
ludzkości oraz skuteczne karanie za te czyny powinno należeć do głównych priorytetów 
wspólnoty międzynarodowej, jak ma to miejsce w przypadku Unii Europejskiej;

4. popiera wszelkie działania mające na celu zapobieganie ludobójstwu, przywracanie 
praw narodów poddanych aktom ludobójstwa oraz oddanie międzynarodowej 
sprawiedliwości;

5. z zadowoleniem przyjmuje uznawanie ludobójstwa Ormian przez rosnącą liczbę państw 
członkowskich i nalega, aby państwa, które jeszcze tego nie uczyniły, a także instytucje 
UE uznały je i czynnie propagowały uznanie go przez społeczność międzynarodową, a 
także apeluje o konkretne działania mające na celu zaprzestanie wszelkich prób 
negowania; 

6. jest zdania, że przypadająca w roku 2015 setna rocznica ludobójstwa na Ormianach jest 
dla Turcji ważną okazją do rozliczenia się z przeszłością; w związku z tym wzywa 
władze tureckie, aby otwarły wszystkie archiwa, umożliwiając historykom, 
nauczycielom akademickim i naukowcom rzucenie światła na te tragiczne wydarzenia, i 
rozpoczęły rzeczywiście przejrzystą debatę, zmierzającą do uznania tego ludobójstwa; z 
zadowoleniem przyjmuje działania podjęte niedawno przez tureckich intelektualistów 
oraz organizacje pozarządowe i ponawia apel do Turcji o normalizację stosunków i 
nawiązanie stosunków dyplomatycznych z Armenią; jednocześnie popiera inicjatywy 
społeczeństwa obywatelskiego w Turcji i Armenii zmierzające do normalizacji 
stosunków;

7. z zadowoleniem przyjmuje znaczące postępy poczynione przez społeczność 
międzynarodową, zwłaszcza w ramach ONZ, w opracowywaniu stosownych 
mechanizmów i praktyk mających na celu zapobieganie zbrodni ludobójstwa i karanie 
za nią; wyraża pełne poparcie dla tego procesu i ponownie apeluje o powszechną 
ratyfikację Konwencji ONZ w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa oraz 
Rzymski Statut Międzynarodowego Trybunału Karnego;

8. popiera zalecenie Rady Praw Człowieka ONZ, aby Zgromadzenie Ogólne uznało dzień 
9 grudnia za międzynarodowy dzień upamiętniania i godności ofiar ludobójstwa w celu 
zwiększenia świadomości na temat konwencji w sprawie zapobiegania i karania zbrodni 
ludobójstwa i jej roli w zwalczaniu ludobójstwa i zapobieganiu mu;
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9. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, 
Komisji, rządom i parlamentom państw członkowskich UE, wiceprzewodniczącej 
Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki 
bezpieczeństwa, specjalnemu przedstawicielowi UE ds. praw człowieka, prezydentowi i 
parlamentowi Armenii oraz prezydentowi i parlamentowi Turcji.


