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Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000131/2016 

Radě 
článek 128 jednacího řádu 

Ulrike Lunacek, Jean Lambert, Judith Sargentini, Josep-Maria Terricabras, Eva Joly, Benedek 

Jávor, Tatjana Ždanoka, Molly Scott Cato, Keith Taylor, Bronis Ropė, Pascal Durand, Yannick 

Jadot, Karima Delli, José Bové, Michèle Rivasi 
za skupinu Verts/ALE 

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

V roce 1998 byla přijata charta evropských politických stran pro nerasistickou společnost. V roce 2008 
bylo přijato rámcové rozhodnutí Rady č. 2008/913/SVV ze dne 28. listopadu 2008 o boji proti některým 
formám a projevům rasismu a xenofobie prostřednictvím trestního práva. 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. Navzdory tomu všemu jsou 
však rasismus a xenofobie velmi běžné a homofobie, sexismus a další formy nenávisti 
a nesnášenlivosti je často následují. Rasismus a xenofobie rovněž stále častěji podněcují politické 
strany, včetně vládních stran, které se ve svých kampaních zaměřují proti žadatelům o azyl a 
migrantům, mimo jiné i proti občanům EU z jiných členských států. Prudký nárůst nenávistných 
verbálních projevů, trestných činů a diskriminace z nenávisti v návaznosti na hlasování o vystoupení z 
EU ve Spojeném království a příchod žadatelů o azyl a migrantů – vedoucí dokonce až k vraždám – 
představuje mimořádně znepokojivý příklad tohoto trendu. K podněcování k nenávisti, nesnášenlivosti, 
diskriminaci a násilí se tedy uchylují ty samé strany, které by proti němu měly bojovat. 

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

2. Jaké má Rada k dispozici nástroje k boji proti rasismu a xenofobii v členských státech, které 
formálně provedly rámcové rozhodnutí, ale neuplatňují ho v praxi?   

3. Souhlasí Rada s tím, že je třeba předložit návrhy na aktualizaci a posílení rámcového rozhodnutí 
mimo jiné tím, že do něj zařadí ustanovení o boji proti homofobii, sexismu a jiným formám 
nesnášenlivosti?    

4. Jaké kroky hodlá Rada podniknout s cílem urychleně přijmout návrh směrnice Rady ze dne 2. 
července 2008 o provádění zásady rovného zacházení s osobami bez ohledu na jejich 
náboženské vyznání nebo víru, zdravotní postižení, věk nebo sexuální orientaci? 

Předložení: 27.10.2016 
Postoupení: 28.10.2016 
Platné do: 18.11.2016 


