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Писмена декларация за обявяването на 23 август за Европейски ден за 
възпоминание на жертвите на престъпленията на сталинизма и нацизма

Европейският парламент,

– като взе предвид Конвенцията на ООН за неприлагане срока на давност по 
отношение на военните престъпления и престъпленията против човечеството

– като взе предвид следните членове от Европейската конвенция за защита на правата 
на човека и основните свободи: член 1: задължение за зачитане правата на човека, 
член 2: право на живот, член 3: забрана на изтезанията и член 4: забрана на 
робството и на принудителния труд,

– като взе предвид Резолюция 1481 (2006) на Парламентарната асамблея на Съвета на 
Европа относно осъждането на престъпленията на комунистическите режими, 

– като взе предвид член 116 от своя правилник,

А. като има предвид, че пактът Молотов-Рибентроп от 23 август 1939 г. между 
Съветския съюз и Германия раздели Европа на две сфери на влияние чрез секретни 
допълнителни протоколи,

Б. като има предвид, че масовото депортиране, убийства и заробване, извършени в 
контекста на актовете на агресия от страна на сталинизма и нацизма спадат към 
категорията на военните престъпления и престъпленията против човечеството,

В. като има предвид, че съгласно международното право, срокът на давност не се 
прилага по отношение на военните престъпления и престъпленията против 
човечеството,

Г. като има предвид, че в Европа е слабо известно влиянието и значението, което имат 
съветския режим и окупация върху/за гражданите на посткомунистическите 
държави,

Д. като има предвид, че програмата „Европа за гражданите”, създадена с Решение 
№1904/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, въведе Действието 
„Активно европейско възпоминание”, чиято цел е да не се допусне повтарянето под 
каквато и да е форма на престъпленията на нацизма и сталинизма,

1. предлага 23 август да бъде обявен за Европейски ден за възпоминание на жертвите 
на престъпленията на сталинизма и нацизма, за да се запази паметта за жертвите на 
масово депортиране и изтребление, като същевременно се насърчи по-енергично 
демокрацията и се подкрепи мирът и стабилността на нашия континент;

2. възлага на своя председател да предаде настоящата декларация, придружена от 
списък с имената на подписалите я лица, на парламентите на държавите-членки.


