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Oświadczenie pisemne na mocy art. 136 Regulaminu Parlamentu Europejskiego w 
sprawie dyskryminacji w sporcie1

1. Sport jest wartościowym narzędziem, które pomaga radzić sobie z takimi wyzwaniami 
społecznymi jak walka z przemocą werbalną i fizyczną oraz z dyskryminującymi 
praktykami;

2. sprawa arbitra Jesúsa Tomillero jest tak naprawdę smutnym przypomnieniem, że 
homofobia wobec sportowców i między nimi jest w sporcie wszechobecna;

3. sport powinien niwelować różnice i umożliwiać wszystkim dążenie do osiągnięcia 
najlepszego wyniku, niezależnie od pochodzenia rasowego lub etnicznego, płci lub 
orientacji seksualnej;

4. w Traktacie z Lizbony wprowadzono klauzulę horyzontalną zobowiązującą Unię do 
zwalczania we wszystkich dziedzinach dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub 
pochodzenie etniczne, religię lub przekonania, niepełnosprawność, wiek lub orientację 
seksualną;

5. w związku z tym wzywa się Komisję do: 

– zachęcania państw członkowskich do stałego włączania sportu do programów i usług 
służących rzeczywistej integracji wszystkich grup zagrożonych dyskryminacją oraz 
zaapelowania do organizacji sportowych o przyjęcie odpowiednich programów 
szkoleniowych dla zawodowców i wolontariuszy, aby zapobiegać wszelkim formom 
dyskryminacji lub rasizmu i je zwalczać;

– zobowiązania państw członkowskich i krajowych sportowych organów 
zarządzających, w ścisłej współpracy z Radą, do walki z wszelkimi formami 
dyskryminacji, w tym z rasizmem, genderfobią, homofobią i transfobią;

6. niniejsze oświadczenie wraz z nazwiskami sygnatariuszy zostaje przekazane Radzie i 
Komisji.

1 Zgodnie z art. 136 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, jednak nie jest ono wiążące dla Parlamentu.


