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Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000130/2016 

aan de Commissie 
Artikel 128 van het Reglement 

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

Jäätteenmäki, Filiz Hyusmenova 
namens de ALDE-Fractie 

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 
namens de S&D-Fractie 

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

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

Kouloglou, Dimitrios Papadimoulis 
namens de GUE/NGL-Fractie 

Betreft: Bestrijding van racisme, vreemdelingenhaat, homofobie en andere vormen van 
onverdraagzaamheid 

In 1998 werd het Handvest van de politieke partijen voor een samenleving zonder racisme 
goedgekeurd. In 2008 werd het Kaderbesluit betreffende de bestrijding van racisme en 
vreemdelingenhaat goedgekeurd. De tenuitvoerlegging ervan werd in 2014 geëvalueerd. In juni 2016 
kondigde commissaris Jourová de oprichting van een Groep op hoog niveau voor de bestrijding van 
racisme, vreemdelingenhaat en andere vormen van onverdraagzaamheid aan, alsook de invoering 
van een door grote IT-bedrijven ondertekende gedragscode. Racisme en vreemdelingenhaat zijn 
desondanks wijdverbreid en brengen dikwijls homofobie en andere vormen van haat en 
onverdraagzaamheid met zich mee. Bovendien worden racisme en vreemdelingenhaat steeds vaker 
aangewakkerd door politieke partijen –met inbegrip van regeringspartijen– die hun campagnes richten 
tegen immigranten, waaronder EU-burgers uit andere lidstaten. De sterke stijging van het aantal 
haatzaaiende uitingen en haatmisdrijven naar aanleiding van de Brexit-stemming, die zelfs heeft 
geleid tot de moord op een Poolse inwoner van het Verenigd Koninkrijk, is een uiterst zorgwekkend 
voorbeeld van deze trend. Er wordt dus aangezet tot haat, onverdraagzaamheid en geweld door 
partijen die dit juist zouden moeten bestrijden. 

1. Welke maatregelen is de Commissie van plan te nemen om racisme, vreemdelingenhaat, 
homofobie en andere vormen van intolerantie in politieke campagnes te bestrijden? 

2. Over welke instrumenten beschikt de Commissie om racisme en vreemdelingenhaat aan te 
pakken in de landen die het Kaderbesluit op papier ten uitvoer hebben gelegd, maar in de praktijk 
niet toepassen en dus geen bescherming bieden tegen racistische en xenofobische haatzaaiende 
uitingen en haatmisdrijven? 

3. Overweegt de Commissie inbreukprocedures in te stellen tegen de lidstaten die het Kaderbesluit 
niet toepassen, of zelfs tegen regeringspartijen die haatzaaiende taal bezigen? 

4. Is de Commissie van plan bij haar volgende herziening van het Kaderbesluit niet alleen de 
tenuitvoerlegging, maar tevens de doeltreffendheid ervan te beoordelen? 

5. Is de Commissie van plan voorstellen in te dienen voor de bijwerking en aanscherping van het 
Kaderbesluit, onder meer door de toevoeging van homofobie? 

Ingediend: 26.10.2016 
Doorgezonden: 28.10.2016 
Uiterste datum beantwoording: 4.11.2016 


