
DC\720158LT.doc PE406.730v01-00

LT LT

EUROPOS PARLAMENTAS
2004 










 2009

7.5.2008 0044/2008

RAŠYTINIS PAREIŠKIMAS
pagal Darbo tvarkos taisyklių 116 straipsnį

pateikė Marianne Mikko, Christopher Beazley, Inese Vaidere, Zita Gurmai ir 
Alexander Alvaro

dėl rugpjūčio 23 d. paskelbimo Europos stalinizmo ir nacizmo aukų atminimo 
diena

Galioja iki: 9.9.2008



PE406.730v01-00 2/2 DC\720158LT.doc

LT

0044/2008

Rašytinis pareiškimas dėl rugpjūčio 23 d. paskelbimo Europos stalinizmo ir nacizmo 
aukų atminimo diena

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į JT konvenciją dėl įstatymuose nustatytų apribojimų netaikymo karo 
nusikaltimams ir nusikaltimams žmonijai,

– atsižvelgdamas į šiuos Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos 
konvencijos straipsnius: 1 straipsnis –  prievolė gerbti žmogaus teises, 2 straipsnis –  teisė 
gyventi, 3 straipsnis –  draudimas kankinti ir 4 straipsnis –  draudimas laikyti pavergtus ir 
versti dirbti  priverstinį darbą,

– atsižvelgdamas į Europos Tarybos parlamentinės asamblėjos rezoliuciją 1481 (2006) dėl 
komunistinio režimo nusikaltimų pasmerkimo, 

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 116 straipsnį,

A. kadangi pagal Molotovo ir Ribentropo paktą, kurį 1939 m. rugpjūčio 23 d. pasirašė 
Sovietų Sąjunga ir Vokietija, ir pagal papildomus slaptuosius protokolus Europa buvo 
padalyta į dvi įtakos sferas,

B. kadangi stalinizmo ir nacizmo režimų vykdyta agresija, t. y. masiniai trėmimai, žudymai ir 
pavergimas, priskiriami karo nusikaltimams ir nusikaltimams žmonijai,

C. kadangi, laikantis tarptautinės teisės, įstatymuose numatyti apribojimai netaikomi karo 
nusikaltimams ir nusikaltimams žmonijai,

D. kadangi Europoje mažai žinoma apie Sovietų Sąjungos santvarkos ir okupacijos poveikį 
bei svarbą pokomunistinių valstybių piliečiams,

E. kadangi pagal Europos Parlamento ir Tarybos sprendime Nr. 1904/2006/EB nustatytą 
programą „Europa piliečiams“ numatomi veiksmai „Gyva Europos atmintis“, kurių tikslas 
– užkirsti kelią tam, kad nacizmo ir stalinizmo nusikaltimai pasikartotų,

1. siūlo paskelbti rugpjūčio 23 d. Europos stalinizmo ir nacizmo aukų atminimo diena 
siekiant išsaugoti masinių trėmimų ir masinio naikinimo aukų atminimą ir taip dar labiau 
įtvirtinti demokratiją bei stiprinti taiką ir stabilumą mūsų žemyne;

2. paveda Pirmininkui perduoti šį pareiškimą kartu su pasirašiusiųjų pavardėmis valstybių 
narių parlamentams.


