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Γραπτή δήλωση σχετικά με την ανακήρυξη της 23ης Αυγούστου ως Ευρωπαϊκής Ημέρας 
Μνήμης για τα Θύματα του Σταλινισμού και του Ναζισμού

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το απαράγραφο των Εγκλημάτων κατά της 
Ανθρωπότητας και των Εγκλημάτων Πολέμου,

– έχοντας υπόψη τα ακόλουθα άρθρα της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Προστασία των 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών: Άρθρο 1: την υποχρέωση 
σεβασμού των δικαιωμάτων του ανθρώπου, Άρθρο 2: το δικαίωμα στη ζωή, Άρθρο 3: την 
απαγόρευση των βασανιστηρίων και Άρθρο 4: την απαγόρευση της δουλείας και της 
αναγκαστικής εργασίας,

– έχοντας υπόψη το Ψήφισμα 1481 (2006) της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της 
Ευρώπης σχετικά με την καταδίκη των εγκλημάτων των κομμουνιστικών καθεστώτων,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 116 του Κανονισμού του,

A. εκτιμώντας ότι το Σύμφωνο Molotov-Ribbentrop της 23ης Αυγούστου 1939 μεταξύ της Σοβιετικής 
Ένωσης και της Γερμανίας, χώρισε την Ευρώπη σε δύο σφαίρες επιρροής με μυστικά πρόσθετα 
πρωτόκολλα,

Β. εκτιμώντας ότι οι μαζικές εκτοπίσεις, οι δολοφονίες και οι υποδουλώσεις που διαπράχθηκαν στο 
πλαίσιο των επιθέσεων του σταλινισμού και του ναζισμού, εμπίπτουν στην κατηγορία των 
εγκλημάτων πολέμου και των εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας,

Γ. εκτιμώντας ότι, βάσει του διεθνούς δικαίου, οι νόμιμες παραγραφές δεν ισχύουν για τα εγκλήματα 
πολέμου και τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας,

Δ. εκτιμώντας ότι η επιρροή  και η σημασία  του σοβιετικού καθεστώτος και της σοβιετικής κατοχής 
για τους πολίτες των μετακομμουνιστικών κρατών, παραμένουν ελάχιστα γνωστά στην Ευρώπη,

Ε. εκτιμώντας ότι το πρόγραμμα «Ευρώπη για τους Πολίτες» που θεσπίστηκε με την απόφαση αριθ. 
1904/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου καθιέρωσε τη δράση «Ενεργός 
Ευρωπαϊκή Μνήμη», που στοχεύει να εμποδίσει οποιαδήποτε επανάληψη των εγκλημάτων του 
ναζισμού και του σταλινισμού,

1. Προτείνει να ανακηρυχθεί η 23η Αυγούστου, Ευρωπαϊκή Ημέρα Μνήμης για τα Θύματα των 
Εγκλημάτων του Σταλινισμού και του Ναζισμού, με σκοπό τη διατήρηση της μνήμης των θυμάτων 
των μαζικών εκτοπίσεων και εξοντώσεων, και ταυτόχρονα, την εδραίωση της δημοκρατίας καθώς 
και την ενίσχυση της ειρήνης και της σταθερότητας στην ήπειρο μας·   

2. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα δήλωση, συνοδευόμενη από τα ονόματα 
των υπογραφόντων, στα κοινοβούλια των κρατών μελών.


