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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1518/2012, którą złożył(a) V.M. (Grecja), w sprawie zakazu działania 
greckiej partii neonazistowskiej Chrysi Avgi

1. Streszczenie petycji

Składający petycję zwraca się do PE o zakazanie działalności greckiej partii neonazistowskiej 
Chrysi Avgi, biorąc pod uwagę, że na jej działania – takie jak polityka żelaznej ręki, 
pozbywanie się zdrajców itp. – nie powinno być miejsca w dzisiejszej Europie.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 6 maja 2013 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 28 sierpnia 2013 r.

Traktaty, które są podstawą Unii Europejskiej, nie nadają Komisji Europejskiej ogólnych 
uprawnień do interweniowania w państwach członkowskich w zakresie praw podstawowych. 
Komisja może interweniować jedynie wtedy, kiedy sprawa dotyczy ustawodawstwa Unii 
Europejskiej. Prawa podstawowe uznawane przez UE są wyszczególnione w Karcie praw 
podstawowych Unii Europejskiej. Zgodnie z art. 51 ust. 1 Karty praw podstawowych Unii 
Europejskiej jest ona wiążąca dla instytucji unijnych przy wykonywaniu przez nie uprawnień 
przysługujących im na mocy traktatów, a jej postanowienia dotyczą państw członkowskich 
jedynie wówczas, gdy wdrażają one prawo Unii.
Komisja Europejska wielokrotnie potępiała wszelkie formy i przejawy rasizmu oraz 
ksenofobii, ponieważ są one niespójne z podstawowymi wartościami, na których opiera się 
UE. Zgodnie z decyzją ramową Rady 2008/913/WSiSW w sprawie zwalczania rasizmu i 
ksenofobii wszystkie państwa członkowskie UE są zobowiązane do zapewnienia karalności 
publicznego nawoływania do przemocy lub nienawiści skierowanej przeciwko grupie osób, 
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którą definiuje się według rasy, koloru skóry, wyznawanej religii, pochodzenia lub 
przynależności narodowej lub etnicznej, lub przeciwko członkowi takiej grupy. Karalne jest 
również celowe publiczne aprobowanie, zaprzeczanie lub rażące pomniejszanie zbrodni 
nazistowskich. Partie polityczne podżegające do przemocy lub nienawiści opartej na takich 
pobudkach mogą być objęte zakresem tego przepisu. Komisja monitoruje obecnie wdrażanie 
środków przez państwa członkowskie i do końca 2013 r. sporządzi sprawozdanie na ten 
temat. Niemniej jednak do 1 grudnia 2014 r. nie jest upoważniona do wszczęcia postępowania 
w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego na podstawie decyzji 
ramowej. Zbadanie przypadków mowy nienawiści lub negowania Holocaustu i ściganie 
sprawców takich przestępstw należy zatem do władz krajowych.

Wniosek

Na podstawie elementów przedstawionych w skardze Komisja stwierdza, że nie posiada 
kompetencji umożliwiających podjęcie interwencji w przedmiotowej sprawie. Pilnie 
przygląda się jednak tej sytuacji i wyraża głębokie zaniepokojenie incydentami o charakterze 
rasistowskim i ksenofobicznym, jakie mają miejsce w UE.

Komisja będzie w dalszym ciągu zwracać szczególną uwagę na wdrażanie decyzji ramowej 
2008/913/WSiSW. W 2013 r. Komisja opublikuje pierwsze sprawozdanie z wdrażania decyzji 
ramowej 2008/913/WSiSW.


