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B8-0344/2015

Resolutie van het Europees Parlement over de honderdjarige herdenking van de 
Armeense genocide
(2015/2590(RSP))

Het Europees Parlement,

– gezien zijn resolutie van 28 september 2005 over de start van de onderhandelingen met 
Turkije1,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 15 november 2000 over de vorderingen van 
Turkije op weg naar toetreding2, 

– gezien zijn resolutie over een politieke oplossing voor de Armeense kwestie van 18 juni 
19873, 

– gezien het VN-Verdrag inzake de voorkoming en de bestraffing van genocide,

– gezien de resolutie van 23 maart 2015 van de VN-Mensenrechtenraad over het 
voorkomen van genocide, 

– gezien artikel 123, lid 2, van zijn Reglement,

A. overwegende dat de wil tot verhindering van nieuwe oorlogen en misdaden tegen de 
menselijkheid in Europa een van de voornaamste drijfveren is geweest achter het 
streven naar Europese eenwording en tot de fundamentele waarden van de Europese 
Unie is gaan behoren;

B. overwegende dat de EU een fundamentele rol heeft gespeeld bij de oprichting van het 
Internationaal Strafhof, en in haar betrekkingen met derde landen de ondertekening en 
ratificatie van het Statuut van Rome  promoot, met het oog op de bestraffing en 
verhindering van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid, 
overeenkomstig het internationaal recht;

C. overwegende dat het in 2015 honderd jaar geleden is dat de Armeense genocide in het 
Ottomaanse rijk werd bedreven;

D. overwegende dat deze genocide diepe en langdurige effecten heeft gehad op 
vluchtelingenpopulaties, vooral op het Europese continent;

E. overwegende dat ontkenning van genocide wordt ervaren en erkend als de 
afsluitingsfase van een genocide, waarmee de volgende genocide zich al aankondigt;

F. overwegende dat het uitblijven van een ondubbelzinnige en tijdige veroordeling van de 

1 PB C 227 E van 21.9.2006, blz. 163.
2 PB C 223 van 8.8.2001, blz. 182.
3 PB C 190 van 20.7.1987, blz. 119.
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Armeense genocide wezenlijk ertoe heeft bijgedragen dat latere misdaden tegen de 
menselijkheid niet konden worden verhinderd;

G. overwegende dat het uiterst belangrijk is dat zulke misdaden worden voorkomen of dat 
er met snel ingrijpen een einde aan wordt gemaakt, om de escalatie van conflicten en 
humanitaire crises een halt toe te roepen;

1. neemt deel aan de honderdjarige herdenking van de Armeense genocide in een geest 
van Europese solidariteit en gerechtigheid en gedenkt in respectvolle herinnering de 
onschuldige slachtoffers van alle genocides en misdaden tegen de menselijkheid; roept 
Commissie en Raad op zich bij deze herdenking aan te sluiten;

2. veroordeelt alle gevallen van misdaden tegen de menselijkheid en genocide en keurt 
pogingen om deze te ontkennen ten stelligste af;

3. onderstreept dat tijdige preventie en daadwerkelijke bestraffing van genocides en 
misdaden tegen de menselijkheid tot de hoofdprioriteiten van de internationale 
gemeenschap moeten behoren, zoals het dat ook is voor de Europese Unie;

4. steunt alle inspanningen om genocide te voorkomen, de mensen die aan genocide 
blootgesteld zijn geweest in hun rechten te herstellen, en te zorgen voor internationale 
gerechtigheid;

5. juicht toe dat de Armeense genocide door steeds meer lidstaten wordt erkend, en vraagt 
de lidstaten die dat nog niet hebben gedaan, en de EU-instellingen, om dat alsnog te 
doen, en zich actief voor erkenning door de internationale gemeenschap in te zetten, en 
dringt aan op concrete inspanningen om van iedere verdere ontkenning te doen afzien; 

6. is van oordeel dat de honderdjarige herdenking van de Armeense genocide in 2015  een 
belangrijke gelegenheid biedt voor Turkije om met zijn verleden in het reine te komen; 
roept de Turkse autoriteiten in dit verband op alle archieven open te stellen opdat 
historici,  academici en onderzoekers de mogelijkheid krijgen deze tragische 
gebeurtenissen te belichten, en een serieus en transparant openbaar debat aan te gaan 
met het oog op erkenning van de genocide; verwelkomt de stappen die enkele Turkse 
intellectuelen en ngo's onlangs hebben gezet, en herhaalt zijn oproep aan Turkije om de 
betrekkingen met Armenië te normaliseren en diplomatieke betrekkingen met dit land 
aan te gaan; steunt evenzo de initiatieven van maatschappelijke organisaties in Turkije 
en Armenië die werken aan een normalisering van de betrekkingen;

7. constateert met voldoening dat de internationale gemeenschap beduidende voortgang 
heeft gemaakt, met name in het kader van de VN, met de ontwikkeling van relevante 
mechanismen en praktijken om genocide als misdaad te verhinderen en te bestraffen; 
betuigt zijn volle steun voor deze ontwikkeling en herhaalt zijn oproep tot universele 
ratificering van het VN-Verdrag inzake de voorkoming en de bestraffing van genocide 
en het Statuut van Rome van het Internationaal Strafhof;

8. stelt zich achter de aanbeveling van de VN-Mensenrechtenraad om 9 december door de 
Algemene Vergadering te laten uitroepen tot Internationale Gedenkdag voor de 
slachtoffers van genocide, om de mensen meer bewust te maken van de belangrijke rol 
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van het  VN-Verdrag inzake de voorkoming en de bestraffing van genocide bij de 
bestrijding en verhindering van genocide;

9. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, 
de regeringen en parlementen van de EU- lidstaten, de vicevoorzitter van de 
Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en 
veiligheidsbeleid, de speciale vertegenwoordiger van de EU voor de mensenrechten, de 
president en het parlement van Armenië en de president en het parlement van Turkije.


