
1108207.HU PE 540.904 

Szóbeli választ igénylő kérdés: O-000130/2016 

a Bizottság számára 
az eljárási szabályzat 128. cikke 

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

Jäätteenmäki, Filiz Hyusmenova 
a(z) ALDE képviselőcsoport nevében 

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 
a(z) S&D képviselőcsoport nevében 

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

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

Kouloglou, Dimitrios Papadimoulis 
a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

Tárgy: A rasszizmus, az idegengyűlölet, a homofóbia és az intolerancia egyéb formái elleni 
küzdelem 

1998-ban fogadták el az európai politikai pártoknak a rasszizmustól mentes társadalom érdekében 
kidolgozott chartáját. 2008-ban fogadták el a rasszizmus és idegengyűlölet elleni küzdelemről szóló 
kerethatározatot. Végrehajtásáról 2014-ben értékelés született. 2016 júniusában Jourová biztos 
bejelentette a rasszizmussal, az idegengyűlölettel és az intolerancia más formáival foglalkozó magas 
szintű csoport létrehozását, illetve a nagy informatikai vállalatok által aláírt magatartási kódex 
elindítását. Azonban mindezen erőfeszítések ellenére elterjedt a rasszizmus és az idegengyűlölet, 
amelyeket gyakran homofóbia, illetve a gyűlölet és az intolerancia egyéb fajtái kísérnek. A rasszizmust 
és idegengyűlöletet egyre növekvő mértékben politikai pártok, köztük kormánypártok is keltik, amelyek 
kampányokat indítanak a migránsok, köztük más tagállamokból érkező uniós polgárok ellen. A 
gyűlöletbeszéd és a gyűlölet-bűncselekményeknek a Brexitről tartott szavazást követő jelentős 
mértékű terjedése, amely egy, az Egyesült Királyságban élő lengyel állampolgár meggyilkolásához is 
vezetett, különösen aggasztó példája a fenti tendenciának. Éppen azok a pártok szítanak gyűlöletre, 
intoleranciára és erőszakra, amelyeknek küzdeniük kellene ellenük. 

1. Milyen lépéseket kíván tenni a Bizottság a politikai kampányokban megjelenő rasszizmus, 
idegengyűlölet, homofóbia és az intolerancia egyéb formái ellen? 

2. Milyen eszközök állnak a Bizottság rendelkezésére a rasszizmus és az idegengyűlölet elleni 
küzdelem kezelésére azokban az országokban, amelyek papíron ugyan végrehajtották a 
kerethatározatot, ám nem alkalmazzák a gyakorlatban, így nem nyújtanak védelmet a rasszista 
és idegengyűlölő gyűlöletbeszéddel és gyűlölet-bűncselekményekkel szemben? 

3. Szándékozik-e a Bizottság kötelezettségszegési eljárást indítani azon tagállamok ellen, amelyek 
nem alkalmazzák a kerethatározatot, vagy akár a gyűlöletbeszédet használó kormányok ellen? 

4. A kerethatározat soron következő felülvizsgálata során értékelni fogja-e a Bizottság nemcsak a 
végrehajtását, hanem az eredményességét is? 

5. Fog-e a Bizottság javaslatokat tenni a kerethatározat frissítése és megerősítése érdekében, 
többek között a homofóbia belefoglalása révén? 
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