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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1518/2012 dėl Graikijos neonacistinės partijos „Hrysi Avgi“ 
uždraudimo, kurią pateikė Graikijos pilietis V. M.

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas prašo EP uždrausti neonacistinę Graikijos partiją „Hrysi Avgi“, nes jos 
propaguojamos idėjos, kaip antai „tvirtos rankos“ politika, susidorojimas su išdavikais ir t. t., 
šiuolaikinėje Europoje yra netoleruotinos.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2013 m. gegužės 6 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. rugpjūčio 28 d.

„Pagal Sutartis, kuriomis grindžiama Europos Sąjunga, Europos Komisija neturi bendrųjų 
įgaliojimų kištis į valstybių narių veiksmus pagrindinių teisių srityje. Ji gali taip elgtis tik 
jeigu klausimas susijęs su Europos Sąjungos teise. ES pripažįstamos pagrindinės teisės 
nustatytos ES pagrindinių teisių chartijoje. Remiantis Chartijos 51 straipsnio 1 dalimi, ji yra 
privaloma ES institucijoms tais atvejai, kai jos vykdo Sutartimis joms suteiktus įgaliojimus, o 
šios Chartijos nuostatos yra skirtos valstybėms narėms tik tais atvejais, kai šios įgyvendina 
Sąjungos teisę.
Europos Komisija nuolat smerkė visų formų rasizmą ir ksenofobiją ir jų apraiškas, kadangi tai 
nesuderinama su esminėmis vertybėmis, kuriomis grindžiama ES. Remiantis Tarybos 
pamatiniu sprendimu 2008/913/TVR dėl kovos su rasizmu ir ksenofobija, visos ES valstybės 
narės yra įpareigotos taikyti sankcijas už tikslingą viešą smurto ar neapykantos kurstymą prieš 
rasės, odos spalvos, religijos, kilmės arba tautinės ar etninės priklausomybės kriterijais 
apibūdinamą asmenų grupę arba tokios grupės narį. Už tarptautinį viešą nacių nusikaltimų 
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toleravimą, neigimą ar šiurkštų menkinimą taip pat turi būti baudžiama pagal baudžiamąją 
teisę. Ši nuostata gali būti taikoma politinėms partijoms, kurstančioms smurtą ar neapykantą 
dėl vienos iš šių priežasčių. Šiuo metu Komisija vykdo valstybių narių įgyvendinimo 
priemonių stebėseną ir iki 2013 m. pabaigos parengs ataskaitą šiuo klausimu. Tačiau iki 
2014 m. gruodžio 1 d. neleidžiama pradėti pažeidimų nagrinėjimo procedūros pagal pamatinį 
sprendimą. Todėl nacionalinės valdžios institucijos turi ištirti bet kokius neapykantą 
skleidžiančios kalbos ar holokausto neigimo atvejus ir imtis tokių nusikaltimų vykdytojų 
baudžiamojo persekiojimo.

Išvada

Remiantis skunde įvardytais aspektais, Komisija šiuo atveju neturi kompetencijos kištis.
Tačiau ji atidžiai seka padėtį ir yra smarkiai susirūpinusi dėl ES vykstančių rasistinių ar 
ksenofobinių įvykių.

Komisija ir toliau ypatingą dėmesį skirs teisingam Pamatinio sprendimo 2008/913/TVR 
įgyvendinimui. Komisija paskelbs pirmą Pamatinio sprendimo 2008/193/TVR įgyvendinimo 
ataskaitą 2013 m.“


