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RÉSZÉRE

Tárgy: V.M. görög állampolgár által benyújtott 1518/2012. számú, a görög Hriszí Avgí 
neonáci párt betiltásáról szóló petíció

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója arra kéri a Parlamentet, hogy tiltsa be a görög Hriszí Avgí nevű neonáci 
pártot, mivel a párt által képviselt értékrend – például a „vasököl” politika, az árulóktól való 
megszabadulás stb. – nem a mai Európa részét képzi.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2013. május 6. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. augusztus 28.

„Az Európai Uniót létrehozó szerződések értelmében az Európai Bizottság nem rendelkezik 
olyan általános hatáskörrel, amelynek alapján az alapvető jogok területén beavatkozhatna a 
tagállamok ügyeibe. Ezt csak abban az esetben teheti meg, ha a kérdés az európai uniós jogot 
is érinti. Az EU által elismert alapvető jogokat az Európai Unió Alapjogi Chartája rögzíti. 51. 
cikke (1) bekezdésének megfelelően a Charta kötelező érvényű az uniós intézményekre 
nézve, amikor a Szerződések által rájuk ruházott hatásköröket gyakorolják, rendelkezéseinek 
pedig a tagállamok csak annyiban címzettjei, amennyiben az Unió jogát hajtják végre.
Az Európai Bizottság többször is elítélte a rasszizmus és az idegengyűlölet minden formáját 
és megnyilvánulását, mivel azok ellentétesek az Unió alapvető értékeivel. A rasszizmus és az 
idegengyűlölet elleni küzdelemről szóló 2008/913/IB tanácsi kerethatározat szerint minden 
tagállamnak meg kell büntetnie a faji, bőrszín szerinti, vallási, származás szerinti vagy 
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nemzeti, illetve etnikai hovatartozásuk alapján meghatározott személyek csoportjával vagy e 
csoport valamely tagjával szemben nyilvánosság előtti erőszakra vagy gyűlöletre történő 
szándékos uszítást. A náci bűnök nyilvánosság előtti védelmezése, tagadása vagy durva 
banalizálása szintén büntetendő cselekmények. A fentiek valamelyike alapján erőszakra vagy 
gyűlöletre uszító politikai pártokra is vonatkozhat a rendelkezés. A Bizottság jelenleg nyomon 
követi a tagállamok végrehajtási intézkedéseit, 2013 végéig pedig jelentést fog készíteni a 
kérdésről. 2014. december 1. előtt azonban nincs lehetősége, hogy kötelezettségszegési 
eljárást indítson a kerethatározat alapján. Ezért a nemzeti hatóságok feladata, hogy 
kivizsgálják a gyűlöletbeszéd vagy a holokauszttagadás eseteit, és hogy eljárást indítsanak e 
bűncselekmények elkövetői ellen.

Következtetés

A petícióban felvázolt elemek alapján a Bizottság nem rendelkezik hatáskörrel arra, hogy 
beavatkozzon ebbe az ügybe. Szorosan figyelemmel követi azonban a helyzetet, és mély 
aggodalmát fejezi ki bármilyen, az Unióban bekövetkező rasszista vagy idegengyűlölő 
történés miatt.

A Bizottság továbbra is különös figyelmet fordít a 2008/913/IB kerethatározat megfelelő 
végrehajtására. A Bizottság a 2008/913/IB kerethatározat végrehajtásáról 2013-ban teszi 
közzé első jelentését.”


