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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1518/2012 af V.M., græsk statsborger, om forbud mod det 
græske nynazistparti Hrysi Avgi

1. Sammendrag

Andrageren anmoder Europa-Parlamentet om at forbyde det græske nynazistparti Hrysi Avgi, 
eftersom de idéer, de repræsenterer - f.eks. jerngrebspolitikker, eliminering af forrædere osv. -
ikke hører til i dagens Europa.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 6. maj 2013). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 28. august 2013

De traktater, som Den Europæiske Union bygger på, giver ikke Kommissionen nogen 
generelle beføjelser til at gribe over for medlemsstaterne på området grundlæggende 
rettigheder. Det kan den kun gøre i sager, der falder under EU-lovgivningen. De 
grundlæggende rettigheder, som anerkendes af EU, fremgår af EU's charter om 
grundlæggende rettigheder. I henhold til charterets artikel 51, stk. 1, er charteret bindende for 
EU-institutionerne, når de udøver de kompetencer, som traktaterne har tillagt dem, og 
charterets bestemmelser er kun rettet til medlemsstaterne, når de gennemfører EU-retten.
Kommissionen har gentagne gange fordømt alle former for og tilkendegivelser af racisme og 
fremmedhad, fordi de er uforenelige med de grundlæggende værdier, som EU bygger på. 
Ifølge Rådets rammeafgørelse 2008/913/RIA om bekæmpelse af racisme og fremmedhad har 
alle EU-medlemsstater pligt til at straffe offentlig anstiftelse til vold eller had rettet mod en 
gruppe af personer eller et medlem af en sådan gruppe, der er defineret under henvisning til 
race, hudfarve, religion, herkomst eller national eller etnisk oprindelse. Offentligt forsvar for 
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eller benægtelse eller grov bagatellisering af nazi-forbrydelser bliver også strafbar. Politiske 
partier, der tilskynder til vold eller had på grundlag af et af disse kriterier, kan falde under 
denne bestemmelse. Kommissionen fører i øjeblikket tilsyn med medlemsstaternes 
gennemførelsesforanstaltninger og vil udarbejde en rapport om dette spørgsmål inden 
udgangen af 2013. Kommissionen har imidlertid ikke beføjelser til at indlede 
traktatbrudsprocedurer på grundlag af rammeafgørelsen før den 1. december 2014. Det 
påhviler således de nationale myndigheder at efterforske enhver form for haderfulde 
udtalelser eller holocaustbenægtelse og retsforfølge gerningsmændene til sådanne 
lovovertrædelser.

Konklusion

At dømme efter de oplysninger, der fremgår af klagen, har Kommissionen ikke beføjelser til 
at skride ind i det foreliggende tilfælde. Den følger imidlertid nøje situationen og er dybt 
bekymret over enhver form for racistisk eller fremmedfjendtlig hændelse i EU.

Kommissionen vil fortsat være særligt opmærksom på, at rammeafgørelse 2008/913/RIA 
gennemføres på behørig vis. Kommissionen vil offentliggøre sin første rapport om 
gennemførelsen af rammeafgørelse 2008/913/RIA i 2013.


