
1081052.SL PE 485.318 

Vprašanje za ustni odgovor O-000157/2015 

za Komisijo 
Člen 128 poslovnika 

Clara Eugenia Aguilera García, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Izaskun Bilbao 

Barandica, Lynn Boylan, Matt Carthy, Fabio De Masi, Mark Demesmaeker, Bas Eickhout, 

Cornelia Ernst, Eleonora Forenza, Francesc Gambús, Tania González Peñas, Martin Häusling, 

Yannick Jadot, Ivan Jakovčić, Josu Juaristi Abaunz, Ska Keller, Stelios Kouloglou, Patrick Le 

Hyaric, Paloma López Bermejo, Sabine Lösing, Ernest Maragall, Tamás Meszerics, Liadh Ní 

Riada, Bronis Ropė, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Judith Sargentini, Molly Scott 

Cato, Jordi Sebastià, Lidia Senra Rodríguez, Alyn Smith, Bart Staes, Neoklis Sylikiotis, Josep-

Maria Terricabras, Estefanía Torres Martínez, Nils Torvalds, Ramon Tremosa i Balcells, Miguel 

Urbán Crespo, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Monika Vana, Tatjana Ždanoka, Gabriele Zimmer 

Zadeva: Nekaznovanost frankističnih zločinov v Španiji 

20. novembra 2015 je minilo 40 let od smrti diktatorja Francisca Franca in 76 let od začetka njegove 
diktature, med katero so se zgodili zločini, ki še niso bili preiskani, obravnavani pred sodiščem ali 
kaznovani. Oživljanje in širitev zgodovinskega spomina sta med odgovornostmi Evropske unije, zlasti 
ko gre za spomin o zločinih zoper človečnost in kršitvah človekovih pravic. Načelo univerzalne 
pravičnosti onemogoča, da bi zločini zoper človečnost ostali nekaznovani, države pa so prisiljene 
soditi odgovornim. Več poročil Organizacije združenih narodov je obsodilo dejstvo, da Španija ni 
sprejela odgovornosti, in zahtevalo nujne ukrepe, da bi se ugotovila resnica, zadostilo pravičnosti, 
povrnila škoda ter zagotovilo, da se ti zločini ne bodo ponovili. 

Ali bo Komisija (prek programa „Aktivno evropsko spominjanje“) namenila večjo pozornost oživljanju 
spomina na Francovo diktaturo in v skladu z Evropsko listino o človekovih pravicah spodbudila 
raziskovanje zločinov te diktature, pa tudi resnico, pravičnost in odškodnine za njene žrtve? 

Ali bo Komisija podprla argentinski sodni primer zoper odgovorne osebe Francovega režima? Kakšno 
je mnenje Komisije o tem primeru in z njim povezanih zahtevah za izročitev?  

Kako Komisija vrednoti dejstvo, da ni bila povrnjena škoda, da pravici ni bilo zadoščeno ter da sodbe 
frankističnih vojnih svetov niso bile razglašene za nične? 

Ali bo Komisija zagotovila, da se frankistični simboli dokončno umaknejo ter da se razpoznavni znaki 
zgodovinskega spomina in protifrankističnega boja povrnejo, izpostavijo in, kjer je to primerno, 
shranijo v muzejih? 

Ali bo Komisija sprejela kakšen ukrep v zvezi s pravnim obstojem fundacije Francisco Franco, ki 
prejema javna sredstva španske države in katere dejavnosti so usmerjene v poveličevanje in 
upravičevanje Francove diktature? 
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