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Dikjarazzjoni bil-miktub dwar il-proklamazzjoni tat-23 ta' Awissu bħala l-Jum 
Ewropew ta’ Tifkira għall-Vittmi ta' l-Istaliniżmu u tan-Nażiżmu

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-Konvenzjoni tan-NU dwar l-Inapplikabilità ta’ Limitazzjonijiet 
Statutorji għar-Reati tal-Gwerra u r-Reati Kontra l-Umanità,

– wara li kkunsidra l-artikoli li ġejjin tal-Konvenzjoni Ewropea għall-Ħarsien tad-Drittijiet 
tal-Bniedem u l-Libertajiet Fundamentali: Artikolu 1: l-obbligu li jkunu rispettati d-
drittijiet tal-bniedem, Artikolu 2: id-dritt għall-ħajja, Artikolu 3: projbizzjoni tat-tortura, u 
Artikolu 4: projbizzjoni ta’ l-iskjavitù u tax-xogħol forzat,

– wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni 1481 (2006) ta' l-Assemblea Parlamentari tal-Kunsill ta' 
l-Ewropa dwar il-kundanna tar-reati tar-reġimi komunisti,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 116 tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu,

A. billi l-Patt Molotov-Ribbentrop tat-23 ta’ Awissu 1939 bejn l-Unjoni Sovjetika u l-
Ġermanja fired l-Ewropa f’żewġ sferi ta’ interess permezz ta’ protokolli sigrieti 
addizzjonali,

B. billi d-deportazzjonijiet tal-massa, il-qtil u l-iskjavitù mwettqa fil-kuntest ta’ l-atti ta’ 
aggressjoni mill-Istaliniżmu u min-Nażiżmu jinsabu fil-kategorija ta' reati tal-gwerra u ta' 
reati kontra l-umanità,

C. billi, skond il-liġi internazzjonali, il-limitazzjonijiet statutorji ma japplikawx għar-reati tal-
gwerra u għar-reati kontra l-umanità,

D. billi l-influwenza u s-sinifikat ta’ l-ordni Sovjetika u ta’ l-okkupazzjoni taċ/għaċ-ċittadini 
ta’ l-Istati post-Komunisti ma tantx huma magħrufa fl-Ewropa,

E. billi l-programm “L-Ewropa għaċ-Ċittadini” stabbilit permezz tad-Deċiżjoni Nru 
1904/2006/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill stabbilixxa l-azzjoni “Tifkira 
Ewropea Attiva”, maħsubha li tipprevjeni kwalunkwe repetizzjoni tar-reati tan-Nażiżmu u 
ta’ l-Istaliniżmu,

1. Jipproponi li t-23 ta’ Awissu ikun proklamat bħala l-Jum Ewropew għat-Tifkira tal-Vittmi 
tar-Reati ta' l-Istaliniżmu u tan-Nażiżmu, sabiex tibqa’ ppreservata l-memorja tal-vittmi 
tad-deportazzjonijiet tal-massa u ta’ l-isterminazzjonijiet, filwaqt li fl-istess ħin titrawwem 
id-demokrazija b’mod aktar sod u jissaħħu l-paċi u l-istabilità fil-kontinent tagħna;

2. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi din id-dikjarazzjoni, flimkien ma' 
l-ismijiet tal-firmatarji, lill-Parlamenti ta’ l-Istati Membri.


