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Írásbeli nyilatkozat augusztus 23. a sztálinizmus és a nácizmus áldozatainak európai 
emléknapjává való nyilvánításáról

Az Európai Parlament,

– tekintettel a háborús és emberiség elleni bűncselekmények el nem évüléséről szóló ENSZ-
egyezményre,

– tekintettel az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezmény 
1. cikkére (Kötelezettség az emberi jogok tiszteletben tartására), 2. cikkére (Élethez való 
jog), 3. cikkére (Kínzás tilalma) és 4. cikkére (Rabszolgaság és kényszermunka tilalma),

– tekintettel az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének a totalitárius kommunista 
rezsimek által elkövetett bűnök nemzetközi elítélésének szükségességéről szóló 1481 
(2006) határozatára,

– tekintettel eljárási szabályzata 116. cikkére,

A. mivel a Szovjetunió és Németország között 1939. augusztus 23-án megkötött Molotov–
Ribbentrop paktum a hozzá csatolt titkos jegyzőkönyvekkel együtt Európát két 
érdekszférára osztotta fel,

B. mivel a sztálinizmus és a nácizmus erőszakos cselekedeteinek keretében elkövetett 
tömeges deportálások, gyilkosságok és a rabszolgaság a háborús és emberiség elleni 
bűncselekmények kategóriájába tartoznak, 

C. mivel a háborús és az emberiség elleni bűncselekmények a nemzetközi jog szerint nem 
évülnek el,

D. mivel Európában kevéssé ismerik a szovjet berendezkedés és megszállás jelentőségét és 
hatásait a posztkommunista országok polgáraira,

E. mivel az Európai Parlament és a Tanács 1904/2006/EK határozatával létrehozott „Európa 
a polgárokért” című program felöleli az „Aktív európai megemlékezés” elnevezésű 
fellépést, amelynek célja annak elkerülése, hogy a nácizmus és a sztálinizmus által 
elkövetett bűnök megismétlődhessenek,

1. javasolja, hogy augusztus 23-t nyilvánítsák a sztálinizmus és a nácizmus áldozatainak 
európai emléknapjává, hogy megőrizzük a tömeges deportálások és a népirtás 
áldozatainak emlékét, és egyúttal elmélyítsük a demokráciát és előmozdítsuk 
földrészünkön a békét és stabilitást;

2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa e nyilatkozatot az aláírók neveivel együtt a tagállamok 
parlamentjeinek.


