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Declarație scrisă, în conformitate cu articolul 136 din Regulamentul de procedură al
Parlamentului European, referitoare la comemorarea victimelor Holocaustului și
sprijinirea înființării Centrului Memorial al Holocaustului Babi Yar1

1. În acest an se împlinesc 75 de ani de la tragedia de la Babi Yar, care a avut loc la Kiev, în
Ucraina. În total, peste 1,3 milioane de evrei au fost executați în Babi Yar, Mizoch și în
alte locuri din apropiere.
2. În perioada regimului sovietic, tragedia de la Babi Yar a fost ținută secretă timp de mai
mulți ani, iar comemorarea ei a fost interzisă.
3. A venit momentul ca acest lucru să se schimbe. Rezultatele cercetării aprofundate și ale
activității academice cu privire la Babi Yar trebuie să fie integrate în sistemul de educație
european.
4. Trebuie salutat proiectul privind înființarea la Kiev a unui Centru Memorial al
Holocaustului Babi Yar inițiat de primarul orașului Kiev, Vitali Kliciko, și sprijinit de
președintele Ucrainei, Petro Poroșenko.
5. Parlamentul European, precum și statele membre ale Uniunii Europene ar trebui să joace
un rol important în ceea ce privește înființarea și sprijinirea acestei instituții. Având în
vedere sprijinul tot mai mare pentru ideile extremiste și fasciste pe teritoriul Europei,
educația privind Holocaustul devine tot mai relevantă și mai urgentă.
6. Trebuie sprijinită viziunea lui Martin Schulz, Președintele Parlamentului European,
privind comemorarea tragediei și consolidarea valorilor noastre comune pentru un viitor
mai bun.
7. Prezenta declarație, însoțită de numele semnatarilor, se transmite Consiliului și Comisiei.

În conformitate cu articolul 136 alineatele (4) și (5) din Regulamentul de procedură al Parlamentului European,
în cazul în care declarația este semnată de majoritatea membrilor care compun Parlamentul, aceasta se publică în
procesul-verbal împreună cu numele semnatarilor și se transmite destinatarilor, fără ca prin aceasta să angajeze
Parlamentul.
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