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Evropski parlament, 

– ob upoštevanju Konvencije OZN o preprečevanju in kaznovanju zločina genocida iz 

leta 1948, 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 18. junija 1987 o politični rešitvi armenskega 

vprašanja1,  

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 12. marca 2015 o letnem poročilu o človekovih 

pravicah in demokraciji v svetu v letu 2013 ter politiki Evropske unije na tem področju2, 

– ob upoštevanju protokola o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko 

Armenijo in Republiko Turčijo in protokola o razvoju odnosov med Republiko 

Armenijo in Republiko Turčijo, podpisana 10. oktobra 2009 v Zürichu, 

–  ob upoštevanju izjave njegove svetosti papeža Frančiška dne 12. aprila 2015, 

– ob upoštevanju člena 123(2) in (4) Poslovnika, 

A. ker leta 2015 mineva sto let od armenskega genocida v Otomanskem cesarstvu; 

B. ker vse večje število držav članic in nacionalnih parlamentov priznava armenski 

genocid v Otomanskem cesarstvu; 

C. ker je eden od glavnih razlogov za evropsko združevanje želja, da se v Evropi 

preprečijo vojne in hudodelstva zoper človečnost; 

D. ker sta Turčija in Armenija leta 2009 v Zürichu začeli proces normalizacije 

diplomatskih odnosov s podpisom protokolov o vzpostaviti in razvoju odnosov; 

                                                 
1  UL C 190, 20.7.1987, str. 119. 
2  Sprejeta besedila, P8_TA(2015)0076. 



 

 

E. ker je nadvse pomembno ohranjati spomin na preteklost, saj brez resnice in spomina ni 

sprave; 

1. se na predvečer stote obletnice poklanja spominu na milijon in pol nedolžnih armenskih 

žrtev, ki so izgubile življenje v Otomanskem cesarstvu; se pridružuje spominski 

slovesnosti ob stoti obletnici armenskega genocida v duhu evropske solidarnosti in 

pravičnosti; poziva Komisijo in Svet, naj se pridružita spominski slovesnosti; 

2. želi spomniti na svoji resoluciji z dne 18. junija 1987, v katerih je med drugim priznal, 

da so tragični dogodki proti Armencem v letih 1915–1917 na ozemlju Otomanskega 

cesarstva genocid, kot ga opredeljuje Konvencija o preprečevanju in kaznovanju zločina 

genocida iz leta 1948; obsoja vsa storjena hudodelstva zoper človečnost in genocide ter 

globoko obžaluje vse poskuse njihovega zanikanja; 

3. se pokloni vsem nedolžnim žrtvam genocida in hudodelstev zoper človečnost; predlaga, 

naj se razglasi mednarodni spominski dan genocida, katerega namen naj bo nadaljnje 

opominjanje na pravico vseh ljudi in narodov na svetu do miru in dostojanstva; 

4. poudarja, da morata biti pravočasno preprečevanje in učinkovito kaznovanje genocidov 

in hudodelstev zoper človečnost med glavnimi prednostnimi nalogami mednarodne 

skupnosti in Evropske unije; 

5. pozdravlja izjave predsednika Republike Turčije Recepa Tayyipa Erdoğana in 

predsednika vlade Republike Turčije Ahmeta Davutoğluja, ki sta izrazila sožalje in 

priznala hudodelstva zoper otomanske Armence, saj gre za korak v pravo smer; 

spodbuja Turčijo, naj jemlje spominsko slovesnost ob stoti obletnici armenskega 

genocida kot pomembno priložnost za nadaljevanje prizadevanj, da bi se soočila s 

preteklostjo (vključno z odprtjem arhivov), priznala armenski genocid in s tem utrla pot 

resnični spravi med turškim in armenskim narodom; 

6.  pozdravlja sporočilo njegove svetosti papeža Frančiška, ki je 12. aprila 2015 v duhu 

miroljubnosti in sprave počastil spomin na stoto obletnico armenskega genocida;  

7. poziva Turčijo, naj spoštuje in v celoti izvaja obveznosti, ki jih je sprejela za varovanje 

kulturne dediščine, zlasti pa naj v dobri veri celovito oceni stanje armenske in druge 

kulturne dediščine na ozemlju pod njeno jurisdikcijo, ki je bila uničena ali porušena v 

prejšnjem stoletju; 

8. poziva Armenijo in Turčijo, naj se zgledujeta po uspešni spravi med evropskimi narodi 

in namenita prednost sodelovanju med obema narodoma; verjame, da bosta s tem 

prispevali k zgodovinski spravi armenskega in turškega naroda v duhu resnice in 

spoštovanja; podpira pobude civilne družbe med Turčijo in Armenijo, katerih cilj je 

normalizacija odnosov; poziva Turčijo in Armenijo, naj nadaljujeta urejanje odnosov z 

brezpogojno ratifikacijo in izvrševanjem protokolov o vzpostavitvi diplomatskih 

odnosov in odprtjem meje ter z aktivnim izboljševanjem odnosov, pri tem pa naj se 

posebej posvetita čezmejnemu sodelovanju in gospodarskemu vključevanju; 

9. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, 

podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno 

politiko, vladam in parlamentom držav članic, vladi in parlamentu Republike Armenije 

ter vladi in parlamentu Republike Turčije. 



 

 

 


