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Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la propunerea de 
instituire a unei „Zile comemorative” la nivel european pentru a comemora victimele 
masacrelor din foibe

Parlamentul European,

– având în vedere Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene,

– având în vedere articolul 143 din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât UE acordă prioritate păcii, reconcilierii popoarelor și istoriei acestora, 
respectând în același timp democrația și drepturile omului;

B. reamintind că populația italiană din Veneția Giulia, Istria și Dalmația a fost victima, în 
timpul celui de Al Doilea Război Mondial și după terminarea acestuia, violențelor și 
persecuțiilor comise de Comitetele populare de eliberare iugoslave, care au cauzat 
moartea a peste 10 000 de italieni nevinovați;

C. întrucât, timp de mulți ani, această pagină tragică a istoriei a fost ținută ascunsă, 
împiedicând astfel opinia publică să descopere o tragedie care a marcat, din păcate, 
istoria recentă a Europei;

D. întrucât, la 19 septembrie 2019, Parlamentul European s-a pronunțat într-o rezoluție 
referitoare la crimele comunismului, asimilându-le celor comise de orice alt regim 
totalitarist,

1. consideră că la nivel european ar trebui instituită o „Zi comemorativă”, care să 
promoveze inițiative educaționale și de interes istoric sau documentar, pentru a păstra și 
a reînnoi memoria tragediei italienilor și a tuturor victimelor masacrelor din foibe, 
precum și a exodului populației din Istria, Fiume și Dalmația.


