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Fråga för muntligt besvarande O-000012/2023
till rådet
Artikel 136 i arbetsordningen
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)

Angående: Återlämnande av stulen egendom till förintelsens offer och judiska samfund

År 2009 godkände 47 länder, däribland alla medlemsstater i Europeiska unionen, 
Terezindeklarationen om tillgångar från förintelsetiden och tillhörande frågor, och 43 länder godkände 
2010 års riktlinjer och bästa praxis och åtog sig att ställa till rätta konsekvenserna av olovliga beslag 
av egendom under förintelsen och dess efterdyningar. I november 2022 samlades 38 stater vid den 
internationella konferensen om Terezindeklarationen för att utvärdera det arbete som har utförts 
sedan 2009 och förnya sitt varaktiga åtagande gentemot förintelsens offer och för att bevara deras 
arv. En stor del av arbetet med återlämnandet och kompensationen återstår att göra för att ge 
upprättelse till överlevarna, deras familjer och europeiska judiska samfund som fallit offer för 
förintelsens förödande konsekvenser.

1. Kommer rådet att åta sig att bekämpa förvanskningar och förnekande av förintelsen, vilket i vissa 
länder har tjänat som grund för att neka återlämnande och till och med som en förevändning för 
aggression, och kommer rådet att uppmuntra medlemsstaterna att fokusera på korrekt 
historieundervisning?

2. Kommer rådet, med respekt för minnet av de miljontals offren och de mest grundläggande 
mänskliga rättigheterna, att uppmana medlemsstaterna att omedelbart påskynda återlämnandet 
av, eller ersättningen för, egendom som med orätt beslagtagits under förintelsen och dess 
efterdyningar, medan de återstående överlevarna ännu är i livet?

3. Kommer rådet att uppmana alla medlemsstater som inte redan har gjort det att anta en 
övergripande nationell lagstiftning om återlämnande av egendom i linje med 
Terezindeklarationen, så att sådana lagar inte diskriminerar på grundval av nuvarande 
medborgarskap eller bosättning eller innehåller administrativa hinder?
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