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Písomné vyhlásenie o vyhlásení 23. augusta za Európsky deň spomienky na obete 
stalinizmu a nacizmu

Európsky parlament,

– so zreteľom na dohovor OSN o neuplatniteľnosti štatutárnych obmedzení na vojnové 
zločiny a zločiny proti ľudskosti,

– so zreteľom na tieto články Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných 
slobôd: článok 1: dodržiavanie ľudských práv, článok 2: právo na život, článok 3: zákaz 
mučenia a článok 4: zákaz otroctva a nútenej práce,

– so zreteľom na rezolúciu 1481 (2006) Parlamentného zhromaždenia Rady Európy             
o odsúdení zločinov komunistických režimov,

– so zreteľom na článok 116 rokovacieho poriadku,

A. keďže pakt Molotov-Ribbentrop z 23. augusta 1939 medzi Sovietskym zväzom                  
a Nemeckom rozdelil Európu na dve sféry záujmu prostredníctvom tajných dodatkových 
protokolov,

B. keďže masové deportácie, vraždy a zotročovanie spáchané v súvislosti s násilím 
stalinizmu a nacizmu spadajú do kategórie vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti,

C. keďže podľa medzinárodného práva sa štatutárne obmedzenia nevzťahujú na vojnové 
zločiny a zločiny proti ľudskosti,

D. keďže o vplyve a význame sovietskeho režimu a okupácie na/pre občanov 
postkomunistických krajín sa v Európe málo vie,

E. keďže program Európa pre občanov ustanovený rozhodnutím  Európskeho Parlamentu     
a Rady č. 1904/2006/ES zriadil akciu Aktívna európska pamiatka, ktorej cieľom je 
zabrániť opakovaniu zločinov nacizmu a stalinizmu,

1. navrhuje, aby bol 23. august vyhlásený za Európsky deň spomienky na obete zločinov 
stalinizmu a nacizmu s cieľom zachovať pamiatku na obete masových deportácií               
a vyhladzovania a zároveň prehĺbiť demokraciu a upevniť mier a stabilitu na našom 
kontinente;

2. poveruje svojho predsedu, aby toto vyhlásenie spolu s menami signatárov postúpil 
parlamentom členských štátov.


