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a Bizottság számára 
az eljárási szabályzat 130. cikke 

Soraya Post (S&D), Benedek Jávor (Verts/ALE), Anna Hedh (S&D), Nicola Caputo (S&D), Jutta 

Steinruck (S&D), Marc Tarabella (S&D), Péter Niedermüller (S&D), Nessa Childers (S&D), Tibor 

Szanyi (S&D), Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy (S&D), Michela Giuffrida (S&D), Eider 

Gardiazabal Rubial (S&D), Kashetu Kyenge (S&D), Tanja Fajon (S&D), Juan Fernando López 

Aguilar (S&D), Brando Benifei (S&D), Maria Noichl (S&D), José Blanco López (S&D), Krystyna 

Łybacka (S&D), Kathleen Van Brempt (S&D), Eric Andrieu (S&D), Afzal Khan (S&D), Damian 

Drăghici (S&D), Malin Björk (GUE/NGL), Bodil Ceballos (Verts/ALE), Cecilia Wikström (ALDE), 

Cornelia Ernst (GUE/NGL), Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), Dennis de Jong (GUE/NGL), 

Iratxe García Pérez (S&D), Julie Ward (S&D), Georgi Pirinski (S&D), Victor Negrescu (S&D), 

Marju Lauristin (S&D), Sylvie Guillaume (S&D), Liisa Jaakonsaari (S&D), Jörg Leichtfried (S&D), 

Kostas Chrysogonos (GUE/NGL), Laurențiu Rebega (S&D), Iris Hoffmann (S&D), Ana Gomes 

(S&D), Terry Reintke (Verts/ALE), Karima Delli (Verts/ALE), Anneliese Dodds (S&D), Elena 

Gentile (S&D) és Pina Picierno (S&D) 

Tárgy: A rasszizmus és az idegengyűlölet egyes formái és megnyilvánulásai elleni, büntetőjogi 
eszközökkel történő küzdelemről szóló 2008/913/IB tanácsi kerethatározat végrehajtása 

2015-ben emlékezünk meg a Holokauszt 70. évfordulójáról, amely tragikus esemény során több mint 
6 millió ártatlan embert gyilkoltak meg, döntően azok vallása, etnikai származása, szexuális 
irányultsága vagy nemi identitása miatt. A történelem azonban sajnálatos módon ismétli önmagát 
Európában, hisz tanúi vagyunk a szélsőjobboldali pártok, valamint az idegengyűlölő és rasszista 
retorika előretörésének, ami a gyűlöletbeszéd és a gyűlölet-bűncselekmények gyakoriságának 
általános növekedését eredményezi.  

A rasszizmus és az idegengyűlölet egyes formái és megnyilvánulásai elleni, büntetőjogi eszközökkel 
történő küzdelemről szóló 2008/913/IB tanácsi kerethatározat végrehajtásáról szóló 2014. január 21-i 
jelentésében a Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy azt a jelentés időpontjáig nem minden 
tagállam ültette át teljes körűen vagy megfelelően. Bár a Tanács még nem értékelte a kerethatározat 
10. cikkében előírtak szerint az abban foglalt rendelkezéseknek való tagállami megfelelést, a 
Bizottság a határozat alapján 2014. december 1. óta jogosult kötelezettségszegési eljárást 
kezdeményezni az ügyben. 

1. Milyen módon és mikor kíván a Bizottság fellépni azokkal a tagállamokkal szemben, amelyek 
nem ültették a kerethatározatot és/vagy egyéb módon nem tesznek eleget az abban 
foglaltaknak?  

2. Milyen intézkedéseket tervez a Bizottság annak biztosítására, hogy a tagállamokban 
büntetendővé tegyék a nemi hovatartozáson, szexuális irányultságon vagy nemi identitáson 
alapuló gyűlöletbeszédet és gyűlölet-bűncselekményeket? 


