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относно определянето на „Сивите вълци“ като група, свързана с 
терористични действия и обект на ограничителни мерки 
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Предложение за резолюция на Европейския парламент относно определянето на 
„Сивите вълци“ като група, свързана с терористични действия и обект на 
ограничителни мерки

Европейският парламент,

— като взе предвид член 34 от Договора за Европейския съюз,

— като взе предвид член 75 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

— като взе предвид общата позиция на Съвета (2001/931/ОВППС),

— като взе предвид член 143 от своя Правилник за дейността,

А. като има предвид, че „Сивите вълци“ са турска ислямистка паравоенна 
организация, известна с участието си в множество конфликти, като тези в Сирия и 
Нагорни Карабах; като има предвид, че тази група е участвала в насилнически 
акции в Европа, включително убийства или опити за убийства, по-конкретно 
срещу папа Йоан-Павел ІІ или срещу членове на ПКК, или в бунтове срещу 
арменската общност;

Б. като има предвид, че тази организация, поради своята идеология, насилие и 
участието си в убийства, въоръжени акции и бунтове, представлява терористична 
организация по смисъла на определението на позицията на Съвета 
2001/931/ОВППС;

1. осъжда насилническите акции и идеологията на „Сивите вълци“, чието нарастващо 
влияние представлява заплаха за световния мир и за Европа;

2. призовава Съвета да добави „Сивите вълци“ към списъка на групите, свързани с 
терористични действия и обект на ограничителни мерки и да приложи спрямо тях 
мерките, предвидени за образуванията, вписани в посочения списък.


