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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 1518/2012, ktorú predkladá V. M., grécky štátny občan, o vyhlásení 
gréckej neonacistickej strany Hrysi Avgi za protizákonnú

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľ petície žiada Európsky parlament, aby vyhlásil grécku neonacistickú stranu 
Hrysi Avgi za protizákonnú vzhľadom na to, že otázky, ktoré presadzuje – ako sú tvrdé 
politiky, zbavovanie sa zradcov atď. – nepatria do súčasnej Európy.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 6. mája 2013. Parlament požiadal Komisiu o poskytnutie 
informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie (doručená 28. augusta 2013)

Zo zmlúv, na ktorých je založená Európska únia, nevyplýva žiadna všeobecná právomoc 
Európskej komisie zasahovať v členských štátoch v oblasti základných práv. Komisia môže 
zasiahnuť iba v tom prípade, ak ide o záležitosť súvisiacu s právom Európskej únie. Základné 
práva uznané Európskou úniou sú uvedené v Charte základných práv EÚ. Charta je v súlade 
so svojím článkom 51 ods. 1 záväzná pre inštitúcie EÚ pri vykonávaní ich právomocí, ktoré 
boli na ne prenesené zmluvami, a jej ustanovenia sú určené členským štátom, len ak 
vykonávajú právo Únie.
Európska komisia opakovane odsúdila všetky formy a prejavy rasizmu a xenofóbie, keďže sú 
nezlučiteľné so zásadnými hodnotami, na ktorých je založená EÚ. V rámcovom rozhodnutí 
Rady 2008/913/SVV o boji proti niektorým formám a prejavom rasizmu a xenofóbie 
prostredníctvom trestného práva sa uvádza, že každý členský štát EÚ je povinný potrestať 
úmyselné verejné podnecovanie k násiliu alebo nenávisti voči skupine osôb alebo členovi 
takejto skupiny vymedzenej podľa rasy, farby pleti, náboženského vyznania, rodového 
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pôvodu či národného alebo etnického pôvodu. Treba zabezpečiť, aby sa na zámerné verejné 
schvaľovanie, popieranie alebo hrubé zľahčovanie nacistických zločinov takisto vzťahovalo 
trestnoprávne konanie. Toto ustanovenie sa môže vzťahovať na politické strany, ktoré 
podnecujú násilie alebo nenávisť založenú na jednom z týchto dôvodov. Komisia v súčasnosti 
monitoruje vykonávacie opatrenia členských štátov a do konca roka 2013 vypracuje správu 
o tejto otázke. Do 1. decembra 2014 však nie je oprávnená začať konanie vo veci porušenia 
na základe rámcového rozhodnutia. Preskúmanie každého prípadu nenávistného prejavu alebo 
popierania holokaustu a trestné stíhanie páchateľov týchto trestných činov je preto úlohou 
vnútroštátnych orgánov.

Záver

Vzhľadom na prvky uvedené v sťažnosti Komisia nemá právomoc zasiahnuť do tohto 
prípadu. Dôkladne však sleduje situáciu a vyjadruje hlboké znepokojenie nad prípadmi 
rasizmu a xenofóbie v EÚ.

Komisia bude naďalej venovať osobitnú pozornosť správnemu vykonávaniu rámcového 
rozhodnutia 2008/913/SVV. Komisia uverejní v roku 2013 prvú správu o vykonávaní 
rámcového rozhodnutia 2008/913/SVV.


