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Písemné prohlášení o vyhlášení 23. srpna Evropským dnem památky obětí stalinismu a 
nacismu

Evropský parlament,

– s ohledem na úmluvu OSN o nepromlčitelnosti zločinů proti lidskosti a válečných zločinů,

– s ohledem na následující články Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních 
svobod: článek 1 – povinnost dodržovat lidská práva, článek 2 –právo na život, článek 3 – 
zákaz mučení a článek 4 –zákaz otroctví a nucené práce,

–  s ohledem na usnesení č. 1481 (2006) parlamentního shromáždění Rady Evropy o potřebě 
odsouzení zločinů komunistických režimů,

– s ohledem na článek 116 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že pakt Molotov-Ribbentrop uzavřený mezi Sovětským svazem a 
Německem dne 23. srpna 1939 rozdělil Evropu na základě tajných dodatečných protokolů 
na dvě sféry vlivu,

B. vzhledem k tomu, že masové deportace, vraždění a zotročování stalinismem a nacismem 
spáchané jako akt agrese spadá do kategorie válečných zločinů a zločinů proti lidskosti, 

C. vzhledem k tomu, že v souladu s mezinárodním právem válečné zločiny a zločiny proti 
lidskosti nepodléhají promlčení,

D. vzhledem k tomu, že o dopadu a významu sovětského systému a okupace pro občany 
postkomunistických zemí je v Evropě málo známo,

E. vzhledem k tomu, že rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady č. 1904/2006/ES 
vytvořený program „Evropa pro občany“ uvádí v činnost „aktivní evropskou paměť“, 
jejímž cílem je zabránění opakování zločinů nacismu a stalinismu,

1. navrhuje, aby byl 23. srpen vyhlášen Evropským dnem památky obětí stalinismu a 
nacismu s cílem zachovat vzpomínku na oběti masových deportací a vyhlazování a 
zároveň prohloubit demokracii a podpořit mír a stabilitu na našem kontinentu;

2. pověřuje svého předsedu, aby toto prohlášení spolu se jmény signatářů předal 
parlamentům členských států.


