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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

28.8.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1518/2012 от В.М (с гръцко гражданство) относно обявяване за 
незаконна на гръцката неонацистка партия Хриси Авги (Hrysi Avgi)

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията отправя молба към ЕП за обявяване на гръцката неонацистка 
партия Хриси Авги за незаконна, като се позовава на факта, че идеалите, които 
партията представлява, например — политика на железен и деспотичен контрол, 
ликвидиране на предатели, т.н. — не се вписват в контекста на ценностите на днешна 
Европа.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 06.05.13 Комисията е приканена да предостави сведения (член 
202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията получен на 28.08.13

Съгласно договорите, на които е основан Европейският съюз, Европейската комисия не 
разполага с общи правомощия да се намесва в действията на държавите членки в 
областта на основните права. Тя може да направи това единствено когато става дума за 
правото на Европейския съюз. Основните права, признати от ЕС, са формулирани в 
Хартата на основните права на Европейския съюз Съгласно член 51, параграф 1, 
Хартата е обвързваща за институциите на ЕС, когато същите упражняват своите 
правомощия, възложени им от Договорите, а нейните разпоредби се отнасят за 
държавите членки, само когато те прилагат правото на Съюза.
Европейската комисия неколкократно е осъждала всички форми и прояви на расизъм и 
ксенофобия, тъй като те не са съвместими с основните ценности, на които се основава 
ЕС. Съгласно Рамково решение 2008/913/ПВР на Съвета относно борбата с расизма и 
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ксенофобията всички държави-членки на ЕС са задължени да наказват 
предумишленото обществено подтикване към насилие или омраза срещу група лица 
или член на такава група, въз основа на позоваване на раса, цвят на кожата, религия, 
произход, национална или етническа принадлежност. Преднамереното оправдаване, 
отричане или грубо омаловажаване на престъпленията на нацизма също трябва да 
подлежи на наказателна отговорност. Политическите партии, които подтикват към 
насилие или омраза въз основа на някой от тези мотиви, могат да попаднат в 
приложното поле на разпоредбата. Комисията понастоящем наблюдава мерките за 
прилагане на държавите членки и ще изготви доклад по този въпрос в края на 2013 г. 
Независимо от това не е разрешено за се започне процедура по нарушение въз основа 
на Рамковото решение до 1 декември 2014 г. По този начин националните органи са 
тези, които трябва да разследва всяко едно изказване, внушаващо омраза или отричащо 
Холокоста, и да предприемат съдебно преследване срещу извършителите на подобни 
нарушения. 

Заключение

Въз основа на елементите, предоставени в жалбата, Комисията не разполага с 
компетентност за намеса по настоящия случай. Тя следи обаче отблизо положението и 
е сериозно загрижена във връзка с всякакви расистки и ксенофобски инциденти, 
възникващи в ЕС.

Комисията ще продължи да обръща особено внимание на правилното прилагане на 
Рамково решение 2008/913/ПВР. Комисията ще публикува първия доклад относно 
изпълнението на Рамково решение 2008/913/ПВР през 2013 г.


