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VOTO DE CONDENAÇÃO N.º 6/XIV/1.ª

Reitera a condenação de todos os regimes totalitários, associando-se à Resolução 
2019/2819 do Parlamento Europeu

O Parlamento Europeu aprovou a 19 de setembro a Resolução 2019/2819 sobre a importância da 

memória europeia para o futuro da Europa, assinalando o «80.º aniversário do deflagrar da 

Segunda Guerra Mundial, que provocou sofrimento humano numa escala sem precedentes».

O texto relembra que a União Europeia se «funda nos valores do respeito pela dignidade humana, 

da liberdade, da democracia, da igualdade, do Estado de direito e do respeito pelos direitos 

humanos, incluindo os direitos das pessoas pertencentes a minorias» e que «estes valores são 

comuns a todos os Estados-Membros».

Entre outros, recorda que «os regimes nazi e comunista são responsáveis por massacres, pelo 

genocídio, por deportações, pela perda de vidas humanas e pela privação da liberdade no século 

XX numa escala nunca vista na História da humanidade», relembra o «hediondo crime do 

Holocausto perpetrado pelo regime nazi» e «condena veementemente os atos de agressão, os 

crimes contra a humanidade e as violações em massa dos direitos humanos perpetrados pelos 

regimes nazi e comunista e por outros regimes totalitários».

Com profundo respeito por todas as vítimas destes regimes, o PE apelou a todas as instituições e 

intervenientes da UE para que façam tudo o que estiver ao seu alcance para garantir que estes 

não serão esquecidos e não se repetirão, reiterando «a sua posição unida contra todos os regimes 

totalitários, independentemente do seu contexto ideológico».

Em resposta a este apelo do Parlamento Europeu, a Assembleia da República, reunida em 

Plenário, associa-se à Resolução 2019/2819 do Parlamento Europeu e reitera a condenação de

todos os regimes totalitários, desde logo os de inspiração fascista, nazi e comunista, 

manifestando o seu mais profundo respeito por todas as suas vítimas.

Palácio de S. Bento, 5 de novembro de 2019
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