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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

25.3.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1299/2009, внесена от T. P., с германско гражданство, относно 
мерки на европейско равнище за забрана на разпространението в Интернет 
на крайно десни символи и отричане на холокоста

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията изразява загриженост във връзка с редовното 
разпространяване в Интернет в държави като Дания и Швеция на пропагандни 
материали на националсоциалистите под предлог свобода на изразяване. Той твърди, че 
такива действия подронват човешкото достойнство и принципа на равенство и мирно 
съжителство. Вносителят призовава да се забрани разпространението на такива 
материали и да се преследват по съдебен ред тези, които не спазват тази забрана.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 16 декември 2009 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 25 март 2010 г.

Комисията напомня, че фашизмът, нацизмът и другите тоталитарни идеологии са 
несъвместими с принципите, на които се основава Европейският съюз.

Разпространението на пропагандни материали на националсоциалистите така, както е 
описано от вносителя на петицията, не е забранено на европейско равнище. Рамково 
решение 2008/913/ПВР на Съвета от 28 ноември 2008 г. относно борбата с 
определени форми и прояви на расизъм и ксенофобия посредством наказателното 
право обаче обхваща публичното разпространение на материали, които подтикват към 
расистко или ксенофобско насилие или омраза.
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Съгласно това рамково решение, държавите-членки, посредством ефективни, 
пропорционални и възпиращи санкции, определят като наказуемо публичното 
разпространение или раздаване на документи, снимки или други материали, които 
публично подтикват към насилие или омраза, насочено срещу група лица или член на 
такава група, определена по отношение на раса, цвят на кожата, религия, произход, 
национална или етническа принадлежност. Подобна забрана обхваща и 
разпространението в Интернет. Също така е наказуемо и публично оправдаване, 
отричане или грубо омаловажаване на престъпления на нацистите, когато действието е 
извършено по начин, който може да подтикне към насилие или омраза срещу такава 
група или член на такава група. Държавите-членки следва да изпълняват това рамково 
решение, като го въведат по подходящ начин във вътрешните си законодателства до 28 
ноември 2010 г.

Комисията пое ангажимент да наблюдава възможно най-отблизо изпълнението на това 
рамково решение в съответствие с правомощията, възложени й съгласно Договора. За 
тази цел беше създадена група от експерти.

В заключение, Комисията отбелязва, че е от компетентността на държавите-членки да 
предприемат необходимите мерки, по-специално по отношение на образованието и 
информацията, за да се гарантира запазването на спомена за престъпния и тоталитарен 
характер на фашизма и нацизма.


