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Przedmiot: Bezkarność zbrodni frankistowskich w Hiszpanii 

W dniu 20 listopada 2015 r. upłynęło 40 lat od śmierci dyktatora Francisca Franco i 76 lat od 
wprowadzenia dyktatury frankistowskiej, której zbrodnie do dzisiaj nie zostały zbadane, a ich sprawcy 
osądzeni i ukarani. Ożywianie i upowszechnianie pamięci historycznej leży w zakresie 
odpowiedzialności Unii Europejskiej, zwłaszcza jeśli pamięć ta dotyczy ofiar zbrodni przeciwko 
ludzkości i łamania praw człowieka. Ze względu na powszechnie przyjęte zasady sprawiedliwości 
niemożliwe jest, by trwała bezkarność za zbrodnie przeciwko ludzkości, a zgodnie z tymi zasadami 
państwa zobowiązane są do osądzenia odpowiedzialnych za te zbrodnie. W kilku sprawozdaniach 
Narodów Zjednoczonych ujawniono fakt, że Hiszpania nie wywiązała się ze swoich obowiązków w tym 
zakresie i wezwano w nich do podjęcia pilnych środków w celu wykrycia prawdy, wymierzenia 
sprawiedliwości, zapewnienia odszkodowań oraz gwarancji, że nic podobnego się nie powtórzy. 

Czy Komisja (za pośrednictwem programu „Aktywna pamięć europejska”) poświęci większą uwagę 
przywróceniu pamięci o dyktaturze frankistowskiej i, zgodnie z Kartą praw podstawowych UE, będzie 
propagować przeprowadzenie dochodzenia w sprawie zbrodni tej dyktatury, a także domagać się 
odkrycia prawdy, wymierzenia sprawiedliwości i zapewnienia odszkodowań ofiarom tych zbrodni? 

Czy Komisja będzie popierać toczący się w Argentynie proces przeciwko odpowiedzialnym 
wywodzącym się z reżimu frankistowskiego? Jaka jest opinia Komisji o tej sprawie i związanych z nią 
wnioskach o ekstradycję?  

Jak Komisja ocenia sytuację, w której brak jest odszkodowań i nie wymierzono sprawiedliwości, a 
wyroki wydane przed frankistowskie rady wojenne nie zostały uchylone? 

Czy Komisja dopilnuje, by frankistowskie symbole zostały definitywnie wycofane, a miejsca i 
przedmioty związane z pamięcią historyczną i walką z tym reżimem zostały przywrócone pamięci, 
wyeksponowane i, w stosownych przypadkach, umieszczone w muzeach? 

Czy Komisja podejmie działania dotyczące statusu prawnego Fundacji im. Francisca Franco, która 
otrzymuje wsparcie finansowe ze środków publicznych Hiszpanii i której działalność polega na 
wysławianiu i usprawiedliwianiu frankistowskiej dyktatury? 

Przedłożone: 7.12.2015 
Przekazane: 9.12.2015 
Termin na udzielenie odpowiedzi: 16.12.2015 


