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Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over de aanmerking van de 
Grijze Wolven als groepering die betrokken is bij terroristische daden en aan 
beperkende maatregelen onderworpen is

Het Europees Parlement,

– gezien artikel 34 van het VEU,

– gezien artikel 75 van het VWEU,

– gezien het gemeenschappelijk standpunt (2001/931/GBVB) van de Raad,

– gezien artikel 143 van zijn Reglement,

A. overwegende dat de Grijze Wolven een Turkse paramilitaire islamistische organisatie 
zijn die bekendstaat om haar betrokkenheid bij verschillende conflicten, onder meer in 
Syrië en Nagorno‑Karabach; overwegende dat de groepering heeft deelgenomen aan 
geweldplegingen in Europa, met inbegrip van moordaanslagen en pogingen tot moord, 
in het bijzonder ten aanzien van paus Johannes‑Paulus II en leden van de PKK, alsook 
aan rellen tegen de Armeense gemeenschap;

B. overwegende dat deze organisatie op grond van haar ideologie, haar geweld en haar 
betrokkenheid bij moordaanslagen, gewapende acties en rellen een terroristische 
organisatie is zoals omschreven in Gemeenschappelijk Standpunt 2001/931/GBVB van 
de Raad;

1. veroordeelt de gewelddadige acties en de ideologie van de Grijze Wolven, wier 
toenemende invloed een bedreiging vormt voor de wereldvrede en voor Europa;

2. verzoekt de Raad de Grijze Wolven op te nemen in de lijst van groeperingen die 
betrokken zijn bij terroristische daden en aan beperkende maatregelen onderworpen zijn, 
en toepassing te geven aan de maatregelen die voor de in deze lijst opgenomen entiteiten 
zijn voorzien.


