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a Tanács számára 
az eljárási szabályzat 128. cikke 

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 
a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

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

1998-ban elfogadták az európai politikai pártoknak a rasszizmustól mentes társadalom érdekében  
kidolgozott Chartáját. 2008-ban elfogadták a Tanács 2008/913/IB kerethatározatát (2008. november 
28.) a rasszizmus és az idegengyűlölet egyes formái és megnyilvánulásai elleni, büntetőjogi 
eszközökkel történő küzdelemről. Végrehajtását 2014-ben értékelték. 2016 júniusában Jourová biztos 
bejelentette a rasszizmussal, az idegengyűlölettel és az intolerancia más formáival foglalkozó magas 
szintű csoport létrehozását. Azonban mindezek ellenére a rasszizmus és az idegengyűlölet tovább 
erősödött, és gyakran homofóbia, szexizmus illetve a gyűlölet és az intolerancia egyéb fajtái kísérik. A 
rasszizmust és idegengyűlöletet egyre növekvő mértékben politikai pártok, köztük kormányzópártok is 
keltik, amelyek kampányokat indítanak a migránsok ellen, köztük más tagállamokból érkező uniós 
polgárok ellen. A gyűlöletbeszéd, a gyűlölet-bűncselekmények és a diszkrimináció mértékének 
jelentős mértékű növekedése a Brexitről tartott szavazást és a menedékkérők és migránsok érkezését 
követően, illetve az ennek nyomán elkövetett gyilkosságok különösen aggasztó példái a fenti 
tendenciának. Éppen azok a pártok szítanak gyűlöletre, intoleranciára, diszkriminációra és erőszakra, 
amelyeknek küzdeniük kellene ezek ellen. 

1. Milyen lépéseket kíván tenni a Tanács a politikai kampányokban megjelenő rasszizmus, 
idegengyűlölet, homofóbia, szexizmus és az intolerancia egyéb formái elleni fellépés érdekében? 

2. Milyen eszközök állnak a Tanács rendelkezésére a rasszizmus és idegengyűlölet problémájának 
kezelésére azokban a tagállamokban, amelyek hivatalosan ugyan átültették a kerethatározatot, 
ám azt a gyakorlatban nem alkalmazzák? 

3. Egyetért-e a Tanács azzal, hogy szükség van a kerethatározat frissítésére és megerősítésére, 
többek között annak a homofóbia, a szexizmus és az intolerancia egyéb formái elleni küzdelemre 
vonatkozó rendelkezésekkel való kiegészítése révén? 

4. Milyen lépéseket kíván tenni a Tanács a személyek közötti, vallásra vagy meggyőződésre, 
fogyatékosságra, életkorra vagy szexuális irányultságra való tekintet nélküli egyenlő bánásmód 
elvének alkalmazásáról szóló tanácsi irányelve irányuló, 2008. július 2-i javaslatnak a lehető 
legrövidebb időn belüli elfogadása érdekében? 
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