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Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000157/2015 

adresată Comisiei 
Articolul 128 din Regulamentul de procedură 
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Urbán Crespo, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Monika Vana, Tatjana Ždanoka, Gabriele Zimmer 

Subiect: Impunitatea pentru crimele franchiste din Spania 

La 20 noiembrie 2015 se împlinesc 40 de ani de la moartea dictatorului Francisco Franco și 76 de ani 
de la impunerea dictaturii franchiste, ale cărei crime nu au fost încă investigate, judecate și pedepsite. 
Recuperarea și difuzarea memoriei istorice reprezintă una din responsabilitățile Uniunii Europene, mai 
ales dacă această memorie se referă la crime împotriva umanității și încălcări ale drepturilor omului. 
Principiul justiției universale face imposibilă menținerea impunității pentru crime împotriva umanității și 
obligă statele să judece persoanele responsabile pentru astfel de crime. Mai multe rapoarte ale 
Națiunilor Unite au denunțat faptul că Spania nu și-a asumat responsabilitatea în acest sens și au 
solicitat să se ia măsuri urgente pentru a afla adevărul, a se face justiție, a aduce despăgubiri și a 
garanta faptul că nu se vor mai repeta aceste fapte. 

Va acorda Comisia o mai mare atenție (prin intermediul programului Memoria europeană activă) 
recuperării memoriei dictaturii franchiste și, în conformitate cu Carta drepturilor fundamentale a UE, va 
promova investigarea crimelor respective, adevărul, justiția și despăgubirea victimelor? 

Va susține Comisia cauza tribunalului argentinian împotriva persoanelor responsabile din cadrul 
regimului franchist? Care este opinia Comisiei privind această cauză și cererile de extrădare aferente?  

Cum califică Comisia absența despăgubirilor și a justiției și faptul că nu au fost anulate sentințele 
consiliilor de război franchiste? 

Va garanta Comisia faptul că simbolurile franchiste vor fi eliminate definitiv și că monumentele 
emblematice legate de memoria istorică și lupta împotriva regimului franchist vor fi recuperate, 
evidențiate și, dacă este cazul, expuse în muzee? 

Va lua Comisia măsuri privind existența legală a Fundației Francisco Franco, care primește finanțare 
publică din partea statului spaniol și a cărei activitate constă în exaltarea și justificarea dictaturii 
franchiste? 
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