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Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000130/2016
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Catherine Bearder, Sophia in 't Veld, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Anneli 
Jäätteenmäki, Filiz Hyusmenova
εξ ονόματος της Ομάδας 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
εξ ονόματος της Ομάδας 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
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Θέμα: Αντιμετώπιση του ρατσισμού, της ξενοφοβίας και άλλων μορφών μισαλλοδοξίας

Το 1998 εγκρίθηκε ο χάρτης των πολιτικών κομμάτων για μια μη ρατσιστική κοινωνία. Το 2008 
εγκρίθηκε η απόφαση-πλαίσιο για την καταπολέμηση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας. Η εφαρμογή 
αξιολογήθηκε το 2014. Τον Ιούνιο του 2016 η Επίτροπος Jourová ανήγγειλε τη σύσταση ομάδας 
υψηλού επιπέδου για την καταπολέμηση του ρατσισμού, της ξενοφοβίας και άλλων μορφών 
μισαλλοδοξίας, και τη θέσπιση ενός κώδικα δεοντολογίας που υπεγράφη από τις μεγάλες 
επιχειρήσεις πληροφορικής. Ωστόσο, παρά ταύτα, ο ρατσισμός και η ξενοφοβία είναι διαδεδομένη 
πρακτική, και συχνά παρουσιάζονται περιπτώσεις ομοφοβίας, και άλλες μορφές μίσους και 
μισαλλοδοξίας ακολουθούν. Ο ρατσισμός και η ξενοφοβία υποδαυλίζονται επίσης όλο και 
περισσότερο από πολιτικά κόμματα,  συμπεριλαμβανομένων κυβερνητικών κομμάτων, που 
στοχεύουν τις εκστρατείες τους κατά των μεταναστών και των πολιτών της ΕΕ από άλλα κράτη μέλη. 
Η απότομη αύξηση της ρητορικής μίσους και των εγκλημάτων μίσους, μετά την ψηφοφορία για το 
Brexit, που  μάλιστα συνέτειναν στη δολοφονία ενός πολωνού κατοίκου του Ηνωμένου Βασιλείου, 
είναι ένα εξαιρετικά ανησυχητικό παράδειγμα της τάσης αυτής. Έτσι, η υποκίνηση σε ενέργειες 
μίσους, μισαλλοδοξίας και βίας ασκείται από τους ίδιους φορείς που θα έπρεπε να την 
καταπολεμήσουν.

1. Ποια μέτρα σκοπεύει να λάβει η Επιτροπή για την καταπολέμηση του ρατσισμού, της 
ξενοφοβίας, της ομοφοβίας και άλλων μορφών μη ανοχής στις πολιτικές εκστρατείες;

2. Ποια μέσα διαθέτει η Επιτροπή για την καταπολέμηση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας σε 
χώρες που τυπικά έχουν εφαρμόσει την απόφαση-πλαίσιο, αλλά στην πράξη δεν την 
εφαρμόζουν και, ως εκ τούτου, δεν παρέχουν προστασία κατά της ρατσιστικής και ξενοφοβικής 
ρητορικής και των εγκλημάτων μίσους;

3. Θα εξετάσει η Επιτροπή διαδικασίες επί παραβάσει κατά ορισμένων κρατών μελών για μη 
εφαρμογή της απόφασης πλαισίου, ή ακόμη και κατά κυβερνητικών κομμάτων που συμμετέχουν 
σε ρητορική μίσους; 

4. Σκοπεύει η Επιτροπή, στην επόμενη αναθεώρηση της απόφασης-πλαισίου, να αξιολογήσει όχι 
μόνον την εφαρμογή, αλλά και η αποτελεσματικότητά της; 

5. Σκοπεύει η Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις για την επικαιροποίηση και την ενίσχυση της 
απόφασης-πλαίσιο, μεταξύ άλλων, προσθέτοντας την ομοφοβία;
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