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Schriftelijke verklaring, overeenkomstig artikel 136 van het Reglement van het 
Parlement, over de eerbiediging van de mensenrechten en de religieuze rechten in 
Turkije1

1. In 2013 besliste het Turkse hooggerechtshof (Yargitai) dat de verantwoordelijkheid voor 
de Hagia Sophiakerk in Trabzon moest worden overgedragen aan het directoraat-generaal 
Kerkelijk eigendom, dat zijn goedkeuring hechtte aan de heropening van het gebouw als 
moskee, wat in strijd is met het beginsel van eerbiediging van de historische identiteit van 
het monument. 

2. De Commissie en de Raad wordt verzocht er bij de Turkse regering op aan te dringen om 
de Hagia Sophiakerk onmiddellijk weer als museum in te richten vanwege ernstige 
bezorgdheid over het lot van dit religieuze monument.

3. Gezien de formele opmerkingen die het Europees Parlement in 2006 en 2013 aan het 
adres van Turkije heeft gemaakt, maar waaraan het land geen gevolg heeft gegeven, en de 
verklaringen van Paus Franciscus en de Duitse president Joachim Gauck, worden de 
Commissie en de Raad ertoe opgeroepen om er bij de Turkse regering op aan te dringen 
dat zij het verleden van het land aanvaardt en de tragische gebeurtenissen van 1914-1923 
erkent als daden van genocide, bedreven tegen het Griekse, Armeense en Assyrische volk 
onder het regime van de Jonge Turken en Kemal.

4 De Commissie wordt verzocht te overwegen om 19 mei uit te roepen tot Europese 
herdenkingsdag voor de slachtoffers van het kemalisme.

5. Deze verklaring, met de namen van de ondertekenaars, wordt toegezonden aan de Raad en 
de Commissie.

1 Overeenkomstig artikel 136, leden 4 en 5, van het Reglement van het Parlement wordt een verklaring die door 
de meerderheid van de leden van het Parlement is ondertekend met de namen van de ondertekenaars in de 
notulen vermeld en aan de adressaten toegezonden. De verklaring heeft echter voor het Parlement geen bindende 
werking.


