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Резолюция на Европейския парламент относно стогодишнината от арменския 
геноцид
(2015/2590(RSP))

Европейският парламент,

– като взе предвид Конвенцията на ООН от 1948 г. за предотвратяване и наказание на 
престъплението геноцид,

– като взе предвид своята резолюция от 18 юни 1987 г. относно политическо решение на 
арменския въпрос1,

– като взе предвид своята резолюция от 12 март 2015 г. относно годишния доклад за 
2013 г. относно правата на човека и демокрацията по света и политиката на 
Европейския съюз в тази област2,

– като взе предвид протокола относно установяването на дипломатически отношения 
между Република Армения и Република Турция и протокола относно развитието на 
отношенията между Република Армения и Република Турция, подписани в Цюрих на 
9 октомври 2009 г.;

– като взе предвид член 123, параграфи 2 и 4 от своя правилник,

А. като има предвид, че през 2015 г. се отбелязват сто години от арменския геноцид, 
извършен в Османската империя;

Б. като има предвид, че все повече държави членки и национални парламенти признават 
арменския геноцид, извършен в Османската империя;

В. като има предвид, че волята за предотвратяване на повтарянето на войните и 
престъпленията против човечеството в Европа е една от основните движещи сили на 
европейското движение за обединение;

Г. като има предвид, че Турция и Армения започнаха процес на нормализиране на 
дипломатическите отношения, подписвайки през 2009 г. в Цюрих протоколи относно 
установяването и развитието на отношения;

Д. като има предвид, че поддържането на паметта за миналото жива е от първостепенно 
значение, тъй като без истина и памет не може да има помирение;

1. в навечерието на стогодишнината, изразява почитта си към паметта на 1,5-те милиона 
невинни арменски жертви, загинали в Османската империя; се присъединява към 
отбелязването на стогодишнината от арменския геноцид в дух на европейска 
солидарност и справедливост; призовава Комисията и Съвета да се присъединят към 

1 OВ C 190, 20.7.1987 г., стр. 119.
2 Приети текстове, P8_TA(2015)0076.
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отбелязването;

2. припомня своята резолюция от 18 юни 1987 г., в която, наред с другото, ЕП призна, че 
трагичните събития в периода 1915 – 1917 г. срещу арменците на територията на 
Османската империя представляват геноцид по смисъла на Конвенцията от 1948 г. за 
преследване и наказване на престъплението геноцид; осъжда всички актове на 
престъпления против човечеството и геноцид и силно порицава всички опити за 
отричането им;

3. изразява почитта си към паметта на невинните жертви на всички актове на геноцид и 
престъпления, извършени срещу човечеството; предлага да се определи международен 
ден в памет на жертвите на актове на геноцид, за да напомня отново, че всички народи 
и всички нации по света имат право на мир и достойнство;

4. подчертава, че навременното предотвратяване и ефективното наказване на актовете на 
геноцид и престъпления против човечеството следва да бъдат сред основните 
приоритети на международната общност и на Европейския съюз;

5. приветства изявленията на президента на Република Турция, Реджеп Тайип Ердоган, и 
на министър-председателя на Република Турция, Ахмет Давутоглу, изразяващи 
съболезнования и признаващи жестокостите срещу арменците в Османската империя 
като стъпка в правилната посока; насърчава Турция да използва отбелязването на 
стогодишнината от арменския геноцид като важна възможност да продължи да полага 
усилия, включително за отварянето на архивите, за да приеме миналото си и да 
признае арменския геноцид, и по този начин да създаде условия за истинско 
помирение между турския и арменския народ;

6. приканва Турция да спазва и изцяло да прилага задълженията, които е поела за 
защитата на културното наследство, и по-специално да извърши добросъвестен и 
цялостен преглед на арменското и друго културно наследство, унищожено или 
разрушено през последния век в рамките на нейната юрисдикция;

7. призовава Армения и Турция да използват примерите за успешно помирение между 
европейските народи и да съсредоточат вниманието си към програма, която поставя на 
първо място сътрудничеството между народите; вярва, че това ще допринесе за 
историческото помирение на арменския и турския народ в дух на истина и уважение; 
подкрепя инициативите на гражданското общество между Турция и Армения, 
действащи в посока към нормализиране на отношенията; настоятелно призовава 
Турция и Армения да пристъпят към нормализиране на отношенията си, като 
ратифицират и прилагат без предварителни условия протоколите за установяване на 
дипломатически отношения, като отворят границата и като подобрят активно своите 
отношения, особено трансграничното сътрудничество и икономическата интеграция;

8. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, 
заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите 
на външните работи и политиката на сигурност, правителствата и парламентите на 
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държавите членки, правителството и парламента на Република Армения, както и на 
правителството и парламента на Република Турция.


