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Szóbeli választ igénylő kérdés: O-000022/2019
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 128. cikke
Claude Moraes
a Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság nevében

Tárgy: Az afrikai származású emberek alapvető jogai

Habár az etnikai származásra és az egyenlőségre vonatkozó adatokat az uniós tagállamokban nem 
gyűjtik rendszeresen, az azonban dokumentált – nevezetesen az EU Alapjogi Ügynöksége és az 
EBESZ Demokratikus Intézmények és Emberi Jogok Hivatala (ODIHR) által –, hogy az afrikai 
származású emberek különösen ki vannak téve a fajgyűlöletnek, a megkülönböztetésnek, az 
idegengyűlöletnek és általában is egyenlőtlenül férnek hozzá emberi és alapvető jogaik 
gyakorlásához. Mind egyénként, mind csoportként jogosultak a védelemre, ideértve a jogaik 
előmozdítását, valamint azok maradéktalan és egyenlő élvezetét előmozdító pozitív intézkedéseket 
is. További erőfeszítéseket kell tenni uniós és nemzeti szinten az etnikai alapú diszkrimináció, a 
fajgyűlölet és a gyűlölet-bűncselekmények elleni szisztematikus harc érdekében – más érdekelt 
felekkel együtt –, hogy hatékony, tényeken alapuló jogi és szakpolitikai válaszok szülessenek ezekre 
a jelenségekre.

Ezzel összefüggésben a Parlament felteszi a kérdést az Európai Bizottságnak, hogy milyen lépéseket 
kíván tenni és mennyi időn belül a következők érdekében:

– uniós keret kidolgozása az afrikai származású emberek társadalmi beilleszkedését és 
integrációját támogató nemzeti stratégiák számára,

– a tagállamok ösztönzése arra, hogy oldják fel gyarmatügyi archívumaik titkosságát,

– összpontosítás az afrikai származású emberek kérdésére a jelenlegi, valamint a következő 
többéves időszak részét képező finanszírozási programokban,

– megfelelő szervezeti egységébe illesztve kifejezetten az afrofóbia leküzdésével foglalkozó külön 
egység felállítása, amelynek feladata lenne az erőforrások összehangolása és annak hatékony 
elősegítése, hogy a közösségek kivegyék részüket a gyűlöletbeszéd és a gyűlölet-
bűncselekmények, valamint az afrikai származású emberek elleni erőszak bármely formája elleni 
fellépésből,

– szoros kapcsolatok kiépítése olyan nemzetközi szervezetekkel, mint az EBESZ, az ENSZ, az 
Afrikai Unió és az Európa Tanács, valamint más nemzetközi partnerekkel az afrofóbia leküzdése 
érdekében nemzetközi szinten.
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