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Tárgy: A francóista bűncselekmények büntetlensége a spanyol államban 

2015. november 20-a Francisco Franco diktátor halálának 40. évfordulója; 76 év telt el a francóista 
diktatúra létrejötte óta, melynek bűneit még nem vizsgálták ki, ezek elkövetőit nem ítélték el és nem 
büntették meg. A történelmi emlékezet helyreállítása és az így szerzett ismeretek terjesztése az 
Európai Unió feladatainak egyike, különösen ha ezek az emlékek emberiesség elleni 
bűncselekményekre és emberi jogi jogsértésekre vonatkoznak. Az egyetemes igazságszolgáltatás 
elve lehetetlenné teszi, hogy az emberiesség elleni bűncselekmények továbbra is büntetlenül 
maradjanak, és rákényszeríti az államokat az ilyen bűnök elkövetőinek megbüntetésére. Az ENSZ 
számos jelentése kifogásolja, hogy Spanyolország nem vállalta a felelősséget, és sürgős 
intézkedéseket kértek az igazság, az igazságszolgáltatás, a kárpótlás és a bűnök megismétlését 
lehetetlenné tevő garanciák vonatkozásában. 

Nagyobb figyelmet szentel-e a Bizottság (az Aktív európai emlékezés program révén) a francóista 
diktatúrával kapcsolatos emlékezet helyreállításának, és, az Európai Unió Alapjogi Chartájával 
összhangban, előmozdítja-e a diktatúra bűneinek kivizsgálását, az igazságot, az igazságszolgáltatást 
és az áldozatok kárpótlását? 

Támogatja-e a Bizottság az argentin bíróságnak a francóista rezsimért felelősséget viselők ellen 
indított eljárását? Mi a Bizottság véleménye ezzel a bírósági üggyel és az ahhoz kapcsolódó kiadatási 
kérelmekkel kapcsolatban?  

Hogyan minősíti a Bizottság a kártérítés és az igazságszolgáltatás hiányát, valamint azt a tényt, hogy 
a francóista háborús tanácsok ítéleteit nem semmisítették meg?  

Garantálja-e a Bizottság, hogy a francóista szimbólumokat véglegesen kivonják a használatból és 
hogy a Franco-ellenes harc történelmi emlékezetéhez kapcsolódó nevezetességeket helyreállítják, 
láthatóvá teszik, és adott esetben múzeumba helyezik el? 

Tesz-e lépéseket a Bizottság a Francisco Franco Alapítvány jogszerű létezésével kapcsolatban, 
amelyet a spanyol állam állami finanszírozásban részesít, és amelynek tevékenysége a francóista 
diktatúra dicsőítésében és igazolásában áll? 
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