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Oświadczenie pisemne złożone zgodnie z art. 123 Regulaminu w sprawie zagrożeń 
związanych z nacjonalizmem, antysemityzmem i innymi formami nietolerancji etnicznej 
ze strony ruchów sprzeciwiających się projektowi europejskiemu1

1. Obecny kryzys gospodarczy wzmocnił nacjonalizm, antysemityzm i inne formy 
nienawiści etnicznej, co wyraża się między innymi poprzez sprzeciw wobec projektu 
europejskiego;

2. Wydarzenia w Europie mające miejsce w zeszłym wieku silnie przypominają 
o dramatycznych skutkach braku reakcji na nietolerancję i nienawiść;

3. Wszystkie formy dyskryminacji etnicznej, takie jak agresywny i godny pożałowania 
antysemityzm ze strony partii Jobbik w parlamencie Węgier, powinny zostać potępione; 
żądanie Jobbiku przedstawienia wykazu żydowskich członków rządu i posłów do 
parlamentu nasuwa porównanie z retoryką i praktykami nazizmu; 

4. Należy oprzeć się próbom wzbudzenia prymitywnego nacjonalizmu skierowanego na 
rzecz odwrócenia procesu integracji europejskiej i podkopania europejskiego porządku 
powojennego; integracja europejska zawsze była i pozostaje zasadniczym czynnikiem 
zwalczania nietolerancji etnicznej;

5. Wzywa się zatem Komisję i Radę do aktywnego przeciwstawiania się nowej fali 
nietolerancji, która przejawia się w postawach antysemickich, nacjonalistycznych 
i antyeuropejskich;

6. Wzywa się także Komisję do przedstawienia wyczerpujących informacji na temat 
środków, jakie podejmuje się w wyniku rezolucji Parlamentu z dnia 14 marca 2013 r. 
w sprawie zaostrzenia walki z rasizmem, ksenofobią i przestępstwami popełnianymi 
z nienawiści;

7. Niniejsze oświadczenie wraz z nazwiskami sygnatariuszy przekazuje się Radzie i Komisji.

1 Zgodnie z art. 123 ust. 4 i 5 Regulaminu Parlamentu Europejskiego, jeżeli pod oświadczeniem podpisze się 
większość posłów do Parlamentu, jest ono publikowane w protokole wraz z nazwiskami sygnatariuszy 
i przekazywane adresatom, jednakże nie jest wiążące dla Parlamentu.


