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προς το Συμβούλιο 
Άρθρο 128 του Κανονισμού 
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Θέμα: Καταπολέμηση του ρατσισμού, της ξενοφοβίας, της ομοφοβίας, του σεξισμού και άλλων 
μορφών μισαλλοδοξίας 

Το 1998 εγκρίθηκε ο χάρτης των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων για μια μη ρατσιστική κοινωνία. Το 
2008, εγκρίθηκε η απόφαση-πλαίσιο 2008/913/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 28ης Νοεμβρίου 2008 για την 
καταπολέμηση ορισμένων μορφών και εκδηλώσεων ρατσισμού και ξενοφοβίας μέσω του ποινικού 
δικαίου. 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. Ωστόσο, παρόλες αυτές τις ενέργειες, ο ρατσισμός και η ξενοφοβία 
ευδοκιμούν, και ακολουθούνται συχνά από περιπτώσεις ομοφοβίας, σεξισμού και άλλων μορφών 
μίσους και μισαλλοδοξίας. Ο ρατσισμός και η ξενοφοβία υποδαυλίζονται επίσης όλο και περισσότερο 
από πολιτικά κόμματα, συμπεριλαμβανομένων κυβερνητικών κομμάτων, που στοχεύουν τις 
εκστρατείες τους κατά των αιτούντων άσυλο και των μεταναστών, συμπεριλαμβανομένων των 
πολιτών της ΕΕ από άλλα κράτη μέλη. Η απότομη αύξηση της ρητορικής μίσους, των εγκλημάτων 
μίσους και των διακρίσεων, μετά την ψηφοφορία για το Brexit και την άφιξη αιτούντων άσυλο και 
μεταναστών, που έχει οδηγήσει ακόμα και σε δολοφονίες, είναι ένα εξαιρετικά ανησυχητικό 
παράδειγμα της τάσης αυτής. Έτσι, η υποκίνηση σε ενέργειες μίσους, μισαλλοδοξίας, διακρίσεων και 
βίας ασκείται από τους ίδιους φορείς που θα έπρεπε να την καταπολεμούν. 

1. Ποια μέτρα σκοπεύει να λάβει το Συμβούλιο για την καταπολέμηση του ρατσισμού, της 
ξενοφοβίας, της ομοφοβίας, του σεξισμού και άλλων μορφών μισαλλοδοξίας στις πολιτικές 
εκστρατείες; 

2. Ποια μέσα διαθέτει το Συμβούλιο για την καταπολέμηση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας στα 
κράτη μέλη που έχουν μεταφέρει την απόφαση-πλαίσιο στην εθνική τους νομοθεσία, αλλά δεν την 
εφαρμόζουν στην πράξη; 

3. Σκοπεύει το Συμβούλιο να συμφωνήσει ότι είναι απαραίτητη η επικαιροποίηση και η ενίσχυση της 
απόφασης-πλαίσιο, μεταξύ άλλων, με προσθήκη διατάξεων για την καταπολέμηση της 
ομοφοβίας, του σεξισμού και άλλων μορφών μισαλλοδοξίας; 

4. Ποιες ενέργειες σκοπεύει να πραγματοποιήσει το Συμβούλιο προκειμένου να εγκρίνει το 
συντομότερο δυνατό την πρόταση, της 2ας Ιουλίου 2008, για οδηγία του Συμβουλίου για την 
εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης των προσώπων ανεξαρτήτως θρησκείας ή 
πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού; 
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