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Schriftelijke verklaring, overeenkomstig artikel 136 van het Reglement van het 
Parlement, over de erkenning door Turkije van de volkerenmoord op Armeniërs, 
Chaldeeërs-Assyriërs-Syriërs en Pontische Grieken in 19151

1. De volkerenmoord op de Armeniërs vond plaats tussen april 2015 en juli 1916 (en zelfs 
nog tot 1923), en leidde tot de dood van 1,2 miljoen Armeniërs die tot dan toe in een 
gebied leefden dat nu Turks grondgebied is.

2. Daarnaast kwamen in dezelfde periode tussen 500 000 en 750 000 Assyriërs om het leven, 
evenals rond 350 000 Pontische Grieken, hetzij doordat zij vermoord of opgehangen 
werden, hetzij door hongersnood en ziekten.

3. In 1965 was Uruguay het eerste land dat de volkerenmoord op de Armeniërs erkende, en 
daarna volgden talloze anderen: het Europees Parlement (1987), de Raad van Europa 
(1998) en vele landen in de wereld en in Europa (24). 

4. Tussen 2002 en 2013 betaalde de Europese Unie bijna 6 miljard EUR aan Turkije, en voor 
de periode 2014-2020 voorziet het IPA II-programma in een bedrag van 4,5 miljard EUR. 
Bovendien zal er nog eens 3 miljard EUR aan Turkije worden betaald voor het beheren 
van de migratiecrisis. 

5. De Commissie en de Raad worden verzocht overleg te plegen met de Turkse regering om 
haar te overtuigen de volkerenmoord op de Armeniërs, Chaldeeërs-Assyriërs-Syriërs en 
Pontische Grieken door het Ottomaanse Rijk, waarvan Turkije de opvolger zegt te zijn, te 
erkennen. 

6. 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.


