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Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000129/2016 

adresată Consiliului 
Articolul 128 din Regulamentul de procedură 

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

Jäätteenmäki, Filiz Hyusmenova 
în numele Grupului 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 
în numele Grupului 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 
în numele Grupului GUE/NGL 

Subiect: Combaterea rasismului, a xenofobiei, a homofobiei și a altor forme de intoleranță 

În 1998 a fost adoptată Carta partidelor politice pentru o societate lipsită de rasism. În 2008 a fost 
adoptată Decizia-cadru privind combaterea rasismului și a xenofobiei. Punerea în aplicare a fost 
evaluată în 2014. În iunie 2016, comisarul Jourová a anunțat crearea unui grup la nivel înalt pentru 
combaterea rasismului, a xenofobiei și a altor forme de intoleranță,  precum și lansarea unui cod de 
conduită semnat de mari companii IT. Totuși, în ciuda acestor măsuri, rasismul și xenofobia cunosc o 
largă răspândire și sunt adesea urmate de acte de homofobie și de alte forme de ură și de intoleranță. 
Din ce în ce mai mult, rasismul și xenofobia sunt stârnite de partidele politice, inclusiv de partide aflate 
la guvernare, care în campaniile lor atacă imigranții, inclusiv cetățeni ai UE din alte state membre. 
Înmulțirea semnificativă a discursurilor de incitare la ură și a infracțiunilor motivate de ură în urma 
votului de Brexit, lucru care a condus chiar la asasinarea unui rezident polonez în Regatul Unit, este 
un exemplu extrem de îngrijorător al acestei tendințe. Astfel, incitarea la ură, intoleranță și violență 
este practicată de înseși partidele care ar trebui să o combată. 

1. Ce măsuri intenționează să ia Consiliul pentru a combate rasismul, xenofobia, homofobia și alte 
forme de intoleranță în campaniile politice? 

2. De ce instrumente dispune Consiliul pentru a combate rasismul și xenofobia în țări care au pus în 
aplicare decizia-cadru pe hârtie, dar nu o și aplică în practică, neîndeplinindu-și, astfel, datoria de 
a asigura protecție împotriva discursului de incitare la ură de natură rasistă și xenofobă și 
împotriva infracțiunilor motivate de ură? 

3. Este de acord Consiliul că este necesar să se actualizeze și să se consolideze decizia-cadru, 
inclusiv prin adăugarea homofobiei? 

Depunere: 26.10.2016 
Trimisă: 27.10.2016 
Termen pentru răspuns: 17.11.2016 


