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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója egy olyan megfigyelőközpont létrehozását szorgalmazza, amelynek 
feladata az európai népek közötti gyűlöletkeltést célzó és gyűlöletkeltő kijelentéseket 
tartalmazó sajtócikkek vizsgálata. Ezzel kapcsolatban az angol sajtóban megjelent cikkekre 
utal, amelyben a németek és a Németország elleni gyűlölet jut kifejezésre. Különösen a 
második világháborúra való utalásra hívja fel a figyelmet, és azokra a célzásokra, amelyek 
szerint Németország gazdaságilag és politikailag irányítani akarná Európát – ez a tendencia 
egyre világosabban rajzolódik ki a pénzügyi válság kezdete óta. Megjegyzi, hogy német 
politikai vezetőket – például Merkel kancellárt – rendszeresen náci szimbólumokkal és/vagy 
náci egyenruhában ábrázolják, és a német politikát háborús terminusokkal írják le. A petíció 
benyújtója szerint az európai intézmények a külföldiek elleni gyűlöletkeltés és a külföldiek 
megsértése tekintetében nem elemzik szisztematikusan az ilyen cikkeket. Véleménye szerint 
Európa úgy döntött, hogy inkább szemet huny a dolog felett, ahelyett hogy állást foglalna a 
sajtóban megjelenő gyűlöletkeltő kijelentésekkel kapcsolatban.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. október 22. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. február 27.



PE506.282v01-00 2/2 CM\929978HU.doc

HU

A Bizottság emlékeztet arra, hogy az Unió a sajtószabadság vonatkozásában nem rendelkezik 
hatáskörrel jogszabályjavaslat beterjesztésére. Általában a tagállamok határozzák meg a sajtó 
és a média egyes országokon belüli megszervezésére és szabályozására irányadó részletes 
szabályokat.

A Bizottság a rasszista és idegengyűlölő gyűlöletbeszéd ellen a 2008/913/IB kerethatározat1

segítségével küzd, ami bünteti a faj, bőrszín, vallás, származás, illetve nemzeti vagy etnikai 
hovatartozás alapján az egyes személyek elleni erőszakra vagy gyűlöletre való szándékos és 
nyilvános uszítást.  A 2010/13/EU2 irányelv továbbá az összes audiovizuális 
médiaszolgáltatásra vonatkozóan tiltja a faji, nemi, vallási vagy nemzeti alapú gyűlöletre 
uszítást.

A fent említett kerethatározat és irányelv nem rendelkezik olyan jogalapról, ami lehetővé 
tenné a petíció benyújtója által javasolt korai előrejelző rendszer felállítását.
Pontosabban, míg a Bizottság arra ügyel, hogy a tagállamok végrehajtják-e a 2008/913/IB 
kerethatározatot, addig a nemzeti hatóságok – például a rendőrség és a bíróságok – feladata a 
konkrét esetek kivizsgálása, valamint annak meghatározása, hogy ezen esetek kimerítik-e a 
fenti okok alapján az erőszakra vagy gyűlöletre való szándékos és nyilvános uszítást.  
Ugyanez érvényes a 2010/13/EU irányelvre, amely szerint a szabályok végrehajtása 
elsősorban azon tagállam felelőssége, ahol a médiaszolgáltató letelepedett. Kivételes 
esetekben a fogadó tagállam korlátozhatja az adások vételét és továbbadását, ha a
médiaszolgáltató megsértette a gyűlöletbeszédre vonatkozó nemzeti normákat. Ehhez a 
Bizottság előzetes értesítésére van szükség.

A Bizottság továbbra is különös figyelmet fog szentelni a 2008/913/IB kerethatározat, 
valamint a 2010/13/EU irányelv helyes végrehajtására A Bizottság a 2008/913/IB 
kerethatározat végrehajtásáról 2013-ban teszi közzé első jelentését. A Bizottság azonban nincs 
abban a helyzetben, hogy megfigyelőközpontot hozzon létre.

                                               
1 A Tanács 2008. november 28-i 2008/913/IB kerethatározata a rasszizmus és az idegengyűlölet egyes formái és 

megnyilvánulásai elleni, büntetőjogi eszközökkel történő küzdelemről, HL L 328., 2008.6.12.
2 Az Európai Parlament és a Tanács 2010/13/EK irányelve a tagállamok audiovizuális médiaszolgáltatások 

nyújtására vonatkozó egyes törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezéseinek összehangolásáról 
(Audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv) (HL L 95., 15.04.10, 1. o.).


