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Pergunta com pedido de resposta oral O-000012/2023
ao Conselho
Artigo 136.º do Regimento
Charles Goerens (Renew), Olivier Chastel (Renew), Frédérique Ries (Renew), Peter Pollák 
(PPE), Maite Pagazaurtundúa (Renew), Tomáš Zdechovský (PPE), Ilana Cicurel (Renew), Vlad 
Gheorghe (Renew), Katarína Roth Neveďalová (S&D), Irène Tolleret (Renew), Dietmar Köster 
(S&D), Jan-Christoph Oetjen (Renew), Barry Andrews (Renew), Christophe Hansen (PPE), Marc 
Angel (S&D), Attila Ara-Kovács (S&D), José Ramón Bauzá Díaz (Renew), Sophia in 't Veld 
(Renew), Pascal Durand (S&D), Alin Mituța (Renew), Fabienne Keller (Renew), Emmanouil 
Fragkos (ECR), Georgios Kyrtsos (Renew), Nils Torvalds (Renew), Elsi Katainen (Renew), 
Petras Auštrevičius (Renew), Bernard Guetta (Renew), Marie-Pierre Vedrenne (Renew), Pascal 
Canfin (Renew), Sandro Gozi (Renew), Moritz Körner (Renew), Andreas Glück (Renew), Gilles 
Boyer (Renew), Nathalie Loiseau (Renew), Salima Yenbou (Renew), Isabel Wiseler-Lima (PPE)

Assunto: Restituição de bens espoliados às vítimas do Holocausto e às comunidades judaicas

Em 2009, 47 países, entre os quais todos os Estados-Membros da União Europeia, aprovaram a 
Declaração de Terezin sobre os bens do Holocausto e questões conexas, tendo 43 países aprovado 
as orientações e boas práticas de 2010, comprometendo-se a reparar as consequências das 
apreensões ilícitas de bens durante e após o Holocausto. Em novembro de 2022, reuniram-se 38 
países, durante a Conferência Internacional da Declaração de Terezin, para fazer um balanço dos 
esforços envidados desde 2009 e reiterar o seu compromisso duradouro relativamente às vítimas do 
Holocausto e à preservação do legado das mesmas. Muito falta ainda fazer no que respeita a 
restituições e reparações para proporcionar um pouco de justiça aos sobreviventes, às respetivas 
famílias e às comunidades judaicas europeias devastadas pelo Holocausto.

1. Assumirá o Conselho o compromisso de lutar contra a distorção e negação do Holocausto que, 
em alguns países, serviram de fundamento para recusar restituições e, até, de pretexto para 
agressões, e encorajará o Conselho os Estados-Membros a centrarem-se no ensino rigoroso do 
ponto de vista histórico?

2. Irá o Conselho, por respeito pela memória de milhões de vítimas e pelos direitos humanos mais 
elementares, instar os Estados-Membros a acelerarem a restituição de bens ilicitamente 
confiscados durante e após o Holocausto – e a correspondente compensação –, antes de os 
últimos sobreviventes falecerem?

3. Irá o Conselho exortar os Estados-Membros que ainda não o fizeram a adotarem legislações 
nacionais abrangentes no que respeita à restituição de bens, em consonância com a Declaração 
de Terezin, para que as leis não criem discriminações com base na cidadadia ou residência 
atual, nem contenham obstáculos administrativos?
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