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Предложение за резолюция на Европейския парламент относно предложението за 
създаване на „Възпоменателен ден“ на европейско равнище в памет на жертвите 
на масовите убийства в т.нар. „фойбе“ 

Европейският парламент,

– като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз,

– като взе предвид член 143 от своя Правилник за дейността,

А. като има предвид, че ЕС се е ангажирал да зачита приоритетите на мира, 
помирението между народите и тяхната история, при спазване на демокрацията и 
правата на човека;

Б. като припомня, че италианското население на Венеция Джулия, Истрия и 
Далмация между Втората световна война и следвоенния период беше подложено 
на насилие и преследване от страна на югославските комитети за освобождение, 
което доведе до смъртта на повече от 10 000 невинни италианци;

В. като има предвид, че в продължение на много години тази трагична страница от 
историята оставаше неизвестна, което възпрепятстваше света да открие трагедия, 
която за съжаление беляза неотдавнашната история на Европа;

Г. като има предвид, че на 19 септември 2019 г. Европейският парламент в 
резолюция изрази позиция относно престъпленията на комунизма, като ги 
приравни с тези на всеки друг вид тоталитаризъм;

1. счита, че е уместно да се установи на европейско равнище „Възпоменателен ден“, 
като се насърчават образователни инициативи от исторически или документален 
интерес, за да се запази и поднови паметта за трагедията на италианците и всички 
жертви в т.нар. „фойбе“, както и за изселването на жителите на Истрия, Фиуме и 
Далмация.


