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Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000132/2016 

do Komisji 
art. 128 Regulaminu PE 

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 
w imieniu grupy Verts/ALE 

Przedmiot: Zwalczanie rasizmu, ksenofobii, homofobii, seksizmu i innych form nietolerancji 

W 1998 r. przyjęta została Karta europejskich partii politycznych na rzecz społeczeństwa wolnego od 
rasizmu. W dniu 28 listopada 2008 r. Rada przyjęła decyzję ramową 2008/913/WSiSW w sprawie 
zwalczania pewnych form i przejawów rasizmu i ksenofobii za pomocą środków prawnokarnych. Jej 
wdrożenie poddano ocenie w 2014 r. W czerwcu 2016 r. komisarz V. Jourová ogłosiła utworzenie 
grupy wysokiego szczebla ds. zwalczania rasizmu, ksenofobii i innych form nietolerancji. Mimo 
wszystkich tych działań rasizm i ksenofobia są jednak powszechne, a często w ślad za nimi idą 
homofobia, seksizm i inne formy nienawiści i nietolerancji. Coraz częściej rasizm i ksenofobia są 
również podsycane przez partie polityczne, w tym partie rządowe, które zwracają swoje kampanie 
przeciwko osobom ubiegającym się o azyl i migrantom, w tym obywatelom UE z innych państw 
członkowskich. Bardzo niepokojącym przykładem tej tendencji jest gwałtowne nasilenie się 
nawoływania do nienawiści, przestępstw z nienawiści i dyskryminacji po głosowaniu za Brexitem i po 
przybyciu osób ubiegających się o azyl i migrantów, co doprowadziło nawet do morderstw. Tak więc 
do nienawiści, nietolerancji, dyskryminacji i przemocy podżegają te same partie, które powinny 
zwalczać te zjawiska. 

1. Jakie działania Komisja zamierza podjąć w celu zwalczania rasizmu, ksenofobii, homofobii, 
seksizmu i innych form nietolerancji w kampaniach politycznych? 

2. Jakimi narzędziami dysponuje Komisja, by zwalczać rasizm i ksenofobię w państwach 
członkowskich, które formalnie transponowały decyzję ramową, ale nie stosują jej w praktyce?  

3. Czy Komisja rozważy wszczęcie postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa 
członkowskiego wobec państw, które naruszyły decyzję ramową? 

4. Czy przy okazji następnego przeglądu decyzji ramowej Komisja dokona oceny nie tylko jej 
wdrażania, ale również stosowania w praktyce? 

5. Czy Komisja przedstawi wnioski mające na celu aktualizację i wzmocnienie decyzji ramowej, w 
tym w drodze dodania postanowień w sprawie zwalczania homofobii, seksizmu i innych form 
nietolerancji?  

Przedłożone: 27.10.2016 
Przekazane: 31.10.2016 
Termin na udzielenie odpowiedzi: 7.11.2016 


