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Betreft: Verzoekschrift 1518/2012, ingediend door V.M. (Griekse nationaliteit) over het 
buiten de wet stellen van de Griekse neonazipartij Hrysi Avgi

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener verzoekt het EP om de Griekse neonazipartij Hrysi Avgi buiten de wet stellen. 
Gezien de zaken waar deze partij voor staat, zoals een gewelddadige politiek, het uitschakelen 
van verraders, enz., hoort Hrysi Avgi volgens indiener geen deel uit te maken van het 
hedendaagse Europa.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 6 mei 2013. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 28 augustus 2013

Uit hoofde van de Verdragen waarop de Europese Unie stoelt, heeft de Commissie geen 
algemene bevoegdheden om bij de lidstaten te interveniëren op het vlak van de grondrechten. 
Zij kan uitsluitend optreden indien sprake is van een inbreuk op de EU-wetgeving. De 
fundamentele rechten die erkend worden door de EU worden geformuleerd in het Handvest 
van de grondrechten van de EU. In overeenstemming met artikel 51, lid 1, is het Handvest 
bindend voor de EU-instellingen bij het uitoefenen van hun bevoegdheden uit hoofde van de 
Verdragen, en de bepalingen daarin gelden alleen voor de lidstaten bij de tenuitvoerlegging 
van de EU-wetgeving.
De Europese Commissie heeft herhaaldelijk alle vormen en uitingen van racisme en 
vreemdelingenhaat veroordeeld, omdat die niet verenigbaar zijn met de belangrijkste waarden 
waarop de EU gestoeld is. Volgens Kaderbesluit 2008/913/JHA van de Raad betreffende de 
strijd tegen racisme en vreemdelingenhaat zijn alle EU-lidstaten verplicht het opzettelijk 
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aanzetten tot geweld of haat tegen een groep personen of een lid van een dergelijke groep die 
wordt gekenmerkt door een verwijzing naar ras, huidskleur, geloof, afkomst of nationale of 
etnische herkomst, strafbaar te stellen. De opzettelijke publieke vergoelijking, ontkenning of 
verregaande bagatellisering van de nazimisdaden moet ook strafbaar worden gesteld. Politieke 
partijen die opruien tot geweld of haat op een van bovengenoemde gronden, kunnen ook 
binnen de bepaling vallen. De Commissie controleert momenteel de uitvoeringsmaatregelen 
van de lidstaat in kwestie, en zal hier tegen het einde van 2013 een verslag over opstellen. Tot 
1 december 2014 is het echter niet toegestaan op grond van het kaderbesluit 
inbreukprocedures in te leiden. Het is dus aan de nationale instanties om haatdragende 
uitlatingen of ontkenningen van de Holocaust te onderzoeken en de daders van zulke 
misdrijven te vervolgen.

Conclusie

Op basis van de elementen waaruit de klacht is opgebouwd, beschikt de Commissie niet over 
de bevoegdheid om in te grijpen in deze zaak. Zij volgt de situatie echter op de voet en is zeer 
verontrust over alle racistische of xenofobische incidenten die zich voordoen in de EU.

De Commissie zal bijzondere aandacht blijven besteden aan de correcte uitvoering van 
Kaderbesluit 2008/913/JHA. In 2013 zal de Commissie het eerste verslag over de uitvoering 
van Kaderbesluit 2008/913/JBZ publiceren.


