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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1518/2012, adresată de V.M., de cetățenie elenă, privind scoaterea în 
afara legii a partidului neonazist Hrysi Avgi din Grecia

1. Rezumatul petiției

Petiționarul solicită Parlamentului European să scoată în afara legii partidul neonazist Hrysi 
Avgi având în vedere faptul că programul pe care îl reprezintă – de exemplu, politici ale 
„mâinii de fier”, eliminarea trădătorilor etc. – nu mai este compatibil cu Europa zilelor 
noastre.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 6 mai 2013. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 28 august 2013

În tratatele care stau la baza Uniunii Europene, Comisia Europeană nu se bucură de drepturi 
generale pentru a interveni în statele membre în domeniul drepturilor fundamentale. Aceasta 
nu poate interveni decât în situația în care este implicat un aspect ce ține de dreptul Uniunii 
Europene. Drepturile fundamentale recunoscute de UE sunt prevăzute în Carta drepturilor 
fundamentale a UE. În conformitate cu articolul 51 alineatul (1), respectarea cartei de către 
toate instituțiile europene este obligatorie în exercitarea competențelor oferite de tratate 
acestora, iar prevederile sale se adresează statelor membre, doar atunci când pun în aplicare 
dreptul Uniunii.
Comisia Europeană a condamnat în repetate rânduri toate formele și manifestările de rasism și 
xenofobie, întrucât acestea sunt incompatibile cu principalele valori pe care este fundamentată 
UE. În conformitate cu Decizia-cadru 2008/913/JAI a Consiliului cu privire la combaterea
rasismului și a xenofobiei, toate statele membre ale UE sunt obligate să penalizeze incitarea 
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publică intenționată la violență sau aversiune orientată împotriva unui grup de persoane sau a 
membrilor unui astfel de grup, definit în termeni de rasă, culoare, religie, descendență sau 
origine națională sau etnică. Tolerarea publică internațională, negarea sau banalizarea vădită a 
crimelor regimului nazist trebuie, de asemenea, pedepsite prin lege. Partidele politice care 
incită la violență și aversiune pe baza unuia dintre aceste motive pot fi incluse în domeniul de 
aplicare al prevederii. Comisia monitorizează, la momentul actual, măsurile de punere în 
aplicare în statele membre și va redacta un raport pe marginea acestui aspect, până la sfârșitul 
anului 2013. Cu toate acestea, nu se autorizează lansarea procedurilor de constatare a 
neîndeplinirii obligațiilor pe baza Deciziei-cadru până la 1 decembrie 2014. Așadar, 
autorităților naționale le revine sarcina de a investiga orice caz de discurs care incită la ură sau 
de negare a Holocaustului și să îi urmărească penal pe făptașii acestor delicte.

Concluzie

Pe baza elementelor furnizate în plângere, Comisia nu are competența de a interveni în cazul 
de față. Cu toate acestea, urmărește îndeaproape situația și este profund îngrijorată de 
incidentele rasiste sau xenofobe care au loc în pe teritoriul UE.

Comisia va continua să acorde o atenție deosebită punerii corecte în aplicare a Deciziei-cadru 
2008/913/JAI. În 2013, Comisia va publica primul raport cu privire la punerea în aplicare a 
Deciziei-cadru 2008/913/JAI.


