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Въпрос с искане за устен отговор O-000157/2015 

до Комисията 
Член 128 от Правилника за дейността 

Clara Eugenia Aguilera García, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Izaskun Bilbao 

Barandica, Lynn Boylan, Matt Carthy, Fabio De Masi, Mark Demesmaeker, Bas Eickhout, 

Cornelia Ernst, Eleonora Forenza, Francesc Gambús, Tania González Peñas, Martin Häusling, 

Yannick Jadot, Ivan Jakovčić, Josu Juaristi Abaunz, Ska Keller, Stelios Kouloglou, Patrick Le 

Hyaric, Paloma López Bermejo, Sabine Lösing, Ernest Maragall, Tamás Meszerics, Liadh Ní 

Riada, Bronis Ropė, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Judith Sargentini, Molly Scott 

Cato, Jordi Sebastià, Lidia Senra Rodríguez, Alyn Smith, Bart Staes, Neoklis Sylikiotis, Josep-

Maria Terricabras, Estefanía Torres Martínez, Nils Torvalds, Ramon Tremosa i Balcells, Miguel 

Urbán Crespo, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Monika Vana, Tatjana Ždanoka, Gabriele Zimmer 

Относно: Безнаказаност на престъпленията на режима на Франко в испанската държава 

На 20 ноември 2015 г. се отбелязват 40 години от смъртта на диктатора Франсиско Франко и 
76 години от налагането на диктатурата на Франко, чиито престъпления все още не са 
разследвани, съдени и наказани. Възстановяването и разпространението на историческата 
памет е една от отговорностите на Европейския съюз, особено ако тази памет се отнася до 
престъпления срещу човечеството и нарушения на права на човека. Принципът на 
универсалната справедливост прави невъзможно престъпленията срещу човечеството да 
остават ненаказани и налага държавите да съдят извършителите на подобни престъпления. В 
няколко доклада на ООН се осъжда фактът, че Испания не е поела своята отговорност, и се 
искат незабавни мерки за установяване на истината и за осигуряване на справедливост и 
обезщетения, както и да се гарантира, че това няма да се повтори. 

Ще обърне ли Комисията (чрез програмата „Активно европейско възпоменание“) по-голямо 
внимание на възстановяването на паметта относно диктатурата на Франко и в съответствие с 
Хартата на основните права на Европейския съюз, ще насърчи ли разследването на нейните 
престъпления, както и установяването на истината и осигуряването на справедливост и 
обезщетения за жертвите на диктатурата? 

Комисията ще окаже ли подкрепа на аржентинското съдебно дело срещу отговорните лица от 
режима на Франко? Какво е мнението на Комисията относно този случай, както и относно 
свързаните с него искания за екстрадиция?  

Как Комисията определя липсата на обезщетения и справедливост и факта, че присъдите, 
постановени от военните съвети по време на диктатурата, не са анулирани? 

Ще гарантира ли Комисията, че символите на диктатурата на Франко ще бъдат окончателно 
премахнати и че емблематичните обекти, свързани с историческата памет и с борбата срещу 
режима, ще бъдат възстановени, откроени, и когато е уместно, ще бъдат представяни в музеи? 

Смята ли Комисията да предприеме някакви действия относно правното съществуване на 
Фондация Франсиско Франко, която получава публични средства от испанската държава и чиято 
дейност се състои в това да възхвалява и да оправдава диктатурата на Франко? 
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