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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1518/2012, ko iesniedza Grieķijas valstspiederīgais V. M., 
par likumīgo tiesību atņemšanu Grieķijas neonacistu partijai Hrysi Avgi

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs lūdz EP atņemt likumīgās tiesības Grieķijas neonacistu partijai 
Hrysi Avgi, ņemot vērā to, ka šīs partijas pārstāvētie strīda jautājumi — piemēram, važu un 
dūres politika, atbrīvošanās no nodevējiem utt. — neatbilst mūsdienu Eiropai.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2013. gada 6. maijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 28. augustā

Saskaņā ar līgumiem, kuri ir Eiropas Savienības pamatā, Eiropas Komisijai nav vispārējās 
kompetences iejaukties dalībvalstīs pamattiesību jomā. Šādi tā var rīkoties tikai tad, ja pastāv 
saistība ar Eiropas Savienības tiesību aktiem. ES atzītās pamattiesības ir precizētas ES 
Pamattiesību hartā. Saskaņā ar 51. panta 1. punktu Harta ir saistoša ES iestādēm, īstenojot 
kompetences, kas tām ir piešķirtas ar līgumiem, un tās noteikumi attiecas uz dalībvalstīm tikai 
tad, kad tās īsteno Savienības tiesību aktus.
Eiropas Komisija ir atkārtoti paudusi nosodījumu par visām rasisma un ksenofobijas 
izpausmēm, jo tās neatbilst pamatvērtībām, kas ir ES dibināšanas pamatā. Saskaņā ar 
Padomes Pamatlēmumu 2008/913/TI par rasisma un ksenofobijas apkarošanu visām ES 
dalībvalstīm ir pienākums piemērot kriminālatbildību par apzinātu publisku musināšanu uz 
vardarbību vai naidu pret personu grupu vai šādas grupas dalībniekiem viņu rases, ādas 
krāsas, reliģijas, izcelsmes vai nacionālās vai etniskās piederības dēļ. Apzināta publiska 
nacisma noziegumu attaisnošana, noliegšana vai rupja trivializēšana arī ir jāpadara krimināli 
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sodāma. Šis noteikums var attiekties uz politiskajām partijām, kas kūda uz vardarbību vai 
naidu, pamatojoties uz vienu no šiem iemesliem. Komisija pašlaik uzrauga dalībvalstu 
īstenošanas pasākumus un izstrādās ziņojumu par šo jautājumu līdz 2013. gada beigām. 
Tomēr līdz 2014. gada 1. decembrim nav atļauts uzsākt pārkāpuma tiesvedības procedūru, 
pamatojoties uz šo pamatlēmumu. Tādēļ valstu iestādes ir atbildīgas par izmeklēšanu attiecībā 
uz jebkādiem naidīgu izteikumu vai holokausta nolieguma gadījumiem un par vainīgo 
saukšanu pie atbildības.

Secinājums

Pamatojoties uz sūdzībā norādītājiem elementiem, Komisija nav kompetenta iejaukties šajā 
lietā. Tā tomēr cieši seko šai situācijai un pauž dziļas bažas par jebkādiem rasistiskiem vai 
ksenofobiskiem starpgadījumiem ES.

Komisija turpinās pievērst īpašu uzmanību Padomes Pamatlēmuma 2008/913/TI pareizai 
īstenošanai. Komisija 2013. gadā publicēs pirmo ziņojumu par Pamatlēmuma 2008/913/IT 
īstenošanu.


