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Het Europees Parlement, 

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 15 maart 2007 over vermiste personen op 

Cyprus1, 

– gezien de relevante verslagen van de secretaris-generaal van de VN2, de resoluties van de 

Veiligheidsraad van de Verenigde Naties3 en de internationale initiatieven die zijn 

genomen om het lot van vermiste personen op Cyprus te onderzoeken4, 

– gezien de arresten van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) van 10 

mei 20015 en 10 januari 20086 inzake vermiste personen op Cyprus en de uitspraak van de 

Grote Kamer van het EHRM in de zaak Cyprus v. Turkije van 12 mei 2014, 

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 18 juni 2008 over vermiste personen op Cyprus7,  

– gezien het verslag van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 

(A6-0139/2008), 

– gezien zijn verklaring van 9 juni 2011 betreffende de werkzaamheden van het Comité 

vermiste personen op Cyprus, 

                                                 
1  PB C 301 E van 13.12.2007, blz. 243. 
2  Met name het meest recente verslag over de VN-operatie op Cyprus (S/2008/353), hoofdstuk IV. 
3  Met name resolutie 1818 (2008) van 13 juni 2008. 
4  Committee on Missing Persons in Cyprus: http://www.cmp-cyprus.org 
5  Committee on Missing Persons in Cyprus: http://www.cmp-cyprus.org 
6  Varnava en anderen v. Turkey, nrs. 16064/90, 16065/90, 16066/90, 16068/90, 16069/90, 

16070/90, 16071/90, 16072/90 en 16073/90; beroep ingesteld. 
7  PB C 286 E van 27.11.2009, blz. 13. 



 

 

– gezien het internationaal humanitair recht, zowel verdragsrechtelijk als 

gewoonterechtelijk, over vermiste personen, 

– gezien zijn eerdere resoluties over Turkije, 

– gezien artikel 135, lid 5, en artikel 123, lid 4, van zijn Reglement, 

A. overwegende dat op 14 augustus 1974 het dorpje Ashia is gebombardeerd door de Turkse 

luchtmacht; dat op 21 augustus 1974 massale gedwongen evacuaties zijn uitgevoerd door 

het Turkse leger; dat op 28 augustus 1974 tenslotte alle inwoners uit het dorp zijn 

verdreven;  

B. overwegende dat totaal 106 bewoners van het dorp Ashia, in de leeftijd van 11 - 84 jaar, in 

1974 vermist zijn geraakt; 

C. overwegende dat het Comité vermiste personen op Cyprus (CMP) in het voorjaar van 

2009 een onderzoek heeft uitgevoerd rond Ornithi, een dorp op 4 km ten westen van 

Ashia; dat er vier begraafplaatsen zijn opengelegd, waarvan twee waterputten en twee 

plaatsen van massagraven; dat de overblijfselen die geïdentificeerd zijn door DNA-tests 

hebben bevestigd dat zij behoorden tot de lijst van 71 burgers die op 21 augustus 1974 

vermist zijn geraakt in Ashia zoals hierboven gezegd; 

D. overwegende dat er bewijs is dat de twee massagraven eerder zijn opengelegd; 

overwegende dat de overblijfselen opzettelijk zijn verwijderd en overgebracht naar 

onbekende locaties; 

E. overwegende dat het leed van de families van de vermisten, die tientallen jaren onwetend 

zijn gebleven van het lot van hun geliefde familieleden, nog steeds voortduurt en dat 

derhalve alles in het werk moet worden gesteld om het onderzoek door het CMP te 

versnellen; 

F. overwegende dat het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft geoordeeld dat er 

met betrekking tot de Grieks-Cypriotische vermiste personen en hun familieleden sprake 

is geweest van een voortdurende schending van artikel 2 (recht op leven) van het Verdrag, 

waar de Turkse autoriteiten in gebreke zijn gebleven om een effectief onderzoek in te 

stellen naar de verblijfplaats en het lot van de Grieks-Cypriotische vermiste personen die 

in levensbedreigende omstandigheden waren verdwenen; van een voortdurende schending 

van artikel 5 (recht op vrijheid en veiligheid) waar Turkije in gebreke is gebleven om een 

effectief onderzoek in te stellen naar de verblijfplaats en het lot van de Griekse-

Cypriotische vermiste personen van wie met reden kon worden aangevoerd dat zij in 

Turkse hechtenis waren op het moment van hun verdwijning; en een voortdurende 

schending van artikel 3 (verbod van onmenselijke of vernederende behandeling) in de zin 

dat het stilzwijgen van de Turkse autoriteiten in reactie op de reële zorgen van de 

nabestaanden zo ernstig is geweest, dat dit alleen kan worden aangemerkt als een 

onmenselijke behandeling; 

G.  overwegende dat de gevallen waarin slechts gedeeltelijke skeletresten kunnen worden 

overhandigd voor de begrafenis pas als gesloten kunnen worden beschouwd wanneer alle 

identificeerbare overblijfselen van alle vermiste personen zijn ontdekt;  

H.  overwegende dat het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft geoordeeld dat 

Turkije als de de-facto bezettingsmacht in het noordelijke deel van Cyprus 



 

 

verantwoordelijk is voor het onderzoek naar de verblijfplaats en het lot van de vermiste 

personen en het werk van het CMP moet vergemakkelijken;  

I.  overwegende dat het probleem van de vermiste personen een humanitaire zaak is, die 

voortvloeit uit het recht van de familieleden van vermiste personen om te weten wat er 

met hen is gebeurd;  

J.  overwegende dat de beproeving van de vermiste personen op Cyprus is begonnen in 1964, 

met een beperkt aantal vermiste personen uit beide gemeenschappen, en een hoogtepunt 

met bijna 2.000 vermisten heeft bereikt na de militaire invasie door Turkije in 1974, die 

nog steeds het eiland verdeeld houdt; 

K. overwegende dat een totaal van 2.001 Cyprioten al tientallen jaren vermist zijn, waaronder 

1 508 Grieks-Cyprioten en 493 Turks-Cyprioten; 

1. veroordeelt de verplaatsing van overblijfselen in Ornithi en soortgelijke acties als een 

groot gebrek aan respect voor de vermiste personen en een grove schending van de 

rechten van hun families om eindelijk de werkelijke omstandigheden van de dood van hun 

geliefden te kennen; betuigt zijn medeleven met de families van alle vermiste mensen, die 

nog in onzekerheid leven; 

2. onderstreept dat de verplaatsing van overblijfselen en soortgelijke handelingen een 

belangrijke verstorende en complicerende factor kunnen vormen voor het ingewikkelde en 

moeilijke onderzoek naar het lot van alle vermiste personen op Cyprus; 

3. wijst op het urgente karakter van de zaak met betrekking tot de families van de vermisten, 

41 jaar na hun verdwijning, en benadrukt dat de tijd dringt om ze te vinden aangezien 

getuigen en familieleden komen te overlijden; dringt aan op onmiddellijk en volledig 

onderzoek naar het lot van de vermisten; 

4. prijst het werk van het CMP en benadrukt dat zijn activiteiten moeten worden opgevoerd, 

daar de helft van alle vermiste personen nog moet worden gelokaliseerd en meer dan twee 

derde nog moet worden geïdentificeerd; 

5. benadrukt dat het werk van het CMP afhankelijk is van de volledige steun en 

medewerking van alle betrokken partijen en verwelkomt in dit verband de middelen die 

door de EU ter beschikking zijn gesteld en pleit voor voortzetting hiervan; 

6. merkt op dat het CMP een dringende oproep heeft gemaakt aan iedereen met informatie 

over mogelijke begraafplaatsen om contact op te nemen met de onderzoekers van het 

CMP; dringt er bij Turkije en zijn regering op aan onmiddellijk te staken met verwijdering 

van overblijfselen uit de massagraven en om te handelen in overeenstemming met het 

internationaal recht, het internationaal humanitair recht en de uitspraken van het EVRM 

en zo de inspanningen van het driepartijen-Comité vermiste personen te vergemakkelijken 

door volledige toegang te geven tot de militaire archieven en militaire zones voor 

opgraving; roept Turkije op om volledig zijn verplichting uit te voeren ingevolge de 

beslissing van het EVRM om de families van de vermisten te compenseren; 

7. roept Turkije op om zonder opzettelijke vertraging de toegang tot de gebieden die als 

militair zijn gedefinieerd toe te staan als er informatie is dat er hier begraafplaatsen van 

vermiste personen zijn; onderstreept dat het Turkse leger oude militaire kaarten moet 

leveren en delen, en volledige toegang tot haar archieven geven, om de zoektocht naar nog 



 

 

niet bekendgemaakte begraafplaatsen te vergemakkelijken;  

8. dringt er bij alle EU-lidstaten op aan prioriteit te geven aan de ratificatie van het 

Internationaal Verdrag voor de bescherming van alle personen tegen gedwongen 

verdwijning, en roept de Europese dienst voor extern optreden (EDEO) en de lidstaten op 

hun steun te geven aan het werk van het VN-Comité inzake gedwongen verdwijningen, 

dat is opgericht op grond van dit verdrag; 

9. vraagt alle betrokken partijen en al degenen die beschikken, of in de positie verkeren dat 

zij kunnen beschikken over enige informatie of bewijzen, afkomstig uit eigen kennis, of 

uit archieven, verslagen van gevechten of lijsten van detentieplaatsen, deze onverwijld aan 

het CMP door te geven; 

10. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, de 

vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse 

zaken en veiligheidsbeleid en de regering en het parlement van Turkije, en herinnert aan 

de onvoorwaardelijke verplichting van elke staat, op grond van het Europees Verdrag voor 

de rechten van de Mens, zich te houden aan definitieve beslissingen in zaken waarin het 

een partij is geweest. 


