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Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000129/2016 

Radě 
článek 128 jednacího řádu 

Catherine Bearder, Sophia in 't Veld, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Anneli 

Jäätteenmäki, Filiz Hyusmenova 
za skupinu ALDE 

Birgit Sippel, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer, Claude Moraes, Sylvie Guillaume, Juan 

Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Soraya Post, Cécile 

Kashetu Kyenge, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Miltiadis Kyrkos, Emilian Pavel 
za skupinu S&D 

Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Kateřina 

Konečná, Ángela Vallina, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Marie-Christine Vergiat, Stelios 

Kouloglou, Dimitrios Papadimoulis 
za skupinu GUE/NGL 

Předmět: Boj proti rasismu, xenofobii, homofobii a jiným formám nesnášenlivosti 

V roce 1998 byla přijata charta politických stran pro nerasistickou společnost. V roce 2008 bylo přijato 
rámcové rozhodnutí o boji proti rasismu a xenofobii. Jeho provádění bylo vyhodnoceno v roce 2014. 
V červnu 2016 komisařka Jourová oznámila vytvoření skupiny na vysoké úrovni pro boj proti rasismu, 
xenofobii a jiným formám nesnášenlivosti a zavedení kodexu chování, který podepsaly významné IT 
společnosti. Navzdory tomu všemu jsou však rasismus a xenofobie velmi běžné a homofobie a další 
formy nenávisti a nesnášenlivosti je často následují. Rasismus a xenofobie jsou rovněž stále častěji 
podněcovány politickými stranami, včetně vládních stran, které své kampaně zaměřují proti 
přistěhovalcům, a to i proti občanům EU z jiných členských států. Prudký nárůst nenávistných 
verbálních projevů a trestné činy z nenávisti, jež následovaly po hlasování o vystoupení z EU ve 
Spojeném království, dokonce vedly k vraždě polského státního příslušníka s bydlištěm ve Spojeném 
království, což je nesmírně znepokojivý příklad tohoto trendu. K podněcování nenávisti, 
nesnášenlivosti a násilí se tak uchylují ty strany, které by proti němu měly bojovat. 

1. Jaká opatření hodlá Rada přijmout s cílem bojovat proti rasismu, xenofobii, homofobii a dalším 
formám nesnášenlivosti v politických kampaních? 

2. Jakými disponuje Rada nástroji k boji proti rasismu a xenofobii v zemích, které na papíře 
provedly rámcové rozhodnutí, ale neuplatňují ho praxi, což znamená, že selhávají při ochraně 
proti rasistickým a xenofobním nenávistným verbálním projevům a trestným činům z nenávisti? 

3. Souhlasí Rada s tím, že je třeba předložit návrhy na aktualizaci a posílení rámcového rozhodnutí 
mimo jiné tím, že se do něj zařadí homofobie? 

Předložení: 26.10.2016 
Postoupení: 27.10.2016 
Platné do: 17.11.2016 


