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Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000157/2015 

aan de Commissie 
Artikel 128 van het Reglement 
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Betreft: Straffeloosheid van de misdaden van het Franco-regime in Spanje 

Op 20 november 2015 was het 40 jaar geleden dat dictator Francisco Franco stierf en 76 jaar geleden 
dat de Franco-dictatuur begon, een dictatuur waarvan de misdaden nog niet onderzocht, voor het 
gerecht gebracht en/of bestraft zijn. Het levend houden en voor het voetlicht brengen van de 
herinnering aan historische gebeurtenissen is een van de verantwoordelijkheden van de Europese 
Unie, zeker wanneer deze herinnering betrekking heeft op misdaden tegen de menselijkheid en op 
mensenrechtenschendingen.  Het beginsel van universele rechtvaardigheid houdt in dat misdaden 
tegen de menselijkheid niet onbestraft mogen blijven en dat staten degenen die voor dergelijke 
misdaden verantwoordelijk zijn voor het gerecht moeten brengen. In meerdere rapporten van de 
Verenigde Naties wordt Spanje bekritiseerd omdat het zijn verantwoordelijkheid niet neemt en wordt 
erop aangedrongen nu eindelijk maatregelen te nemen om de waarheid boven tafel te krijgen, het 
recht te doen zegevieren, compensatie aan slachtoffers toe te kennen en te garanderen dat iets 
dergelijks zich nooit meer herhaalt.  

Is de Commissie bereid om (via het programma Active European Remembrance) meer aandacht te 
besteden aan het levend houden van de herinnering aan de Franco-dictatuur en - in overeenstemming 
met het Europees Handvest van de grondrechten - te stimuleren dat de misdaden van die dictatuur 
worden onderzocht, en dat geprobeerd wordt de waarheid boven tafel te krijgen, het recht te doen 
zegevieren en compensatie aan de slachtofers ervan toe te kennen? 

Is de Commissie bereid ondersteuning te geven aan de rechtzaak in Argentinië tegen de 
verantwoordelijken van het Franco-regime? Wat is het standpunt van de Commissie ten aanzien van 
deze rechtzaak en de daaraan gerelateerde uitleveringsverzoeken?  

Hoe beoordeelt de Commissie het feit dat geen compensatie is toegekend en dat het recht niet heeft 
gezegevierd, en het feit dat de uitspraken van de oorlogsraden van het Franco-regime nooit ongeldig 
zijn verklaard?  

Is de Commissie bereid ervoor te zorgen dat de symbolen van het Franco-regime definitief worden 
verwijderd, en dat de monumenten die met de historische herinnering en de strijd tegen het 
Franquisme verbonden zijn, veilig worden gesteld en, in voorkomend geval, in museums worden 
getoond? 

Is de Commissie bereid actie te ondernemen tegen de rechtspersoon Stichting Francisco Franco, die 
in Spanje overheidssubsidie krijgt en die zich bezighoudt met het prijzen en rechtvaardigen van de 
Franco-dictatuur?   
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