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Pytanie wymagające odpowiedzi na piśmie E-003191/2021
do wiceprzewodniczącego Komisji / wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i 
polityki bezpieczeństwa
Art. 138 Regulaminu
Fabio Massimo Castaldo (NI), Terry Reintke (Verts/ALE), Liesje Schreinemacher (Renew), Malin 
Björk (The Left), Maria Walsh (PPE), Marc Angel (S&D), Malik Azmani (Renew), Łukasz Kohut 
(S&D), Karen Melchior (Renew), Dietmar Köster (S&D), Cyrus Engerer (S&D), Monika Vana 
(Verts/ALE), Sandro Gozi (Renew), Francisco Guerreiro (Verts/ALE), Robert Biedroń (S&D), 
Sándor Rónai (S&D), Manuel Bompard (The Left), Pierre Karleskind (Renew), Isabel Carvalhais 
(S&D), Aurore Lalucq (S&D), Radka Maxová (S&D), Irène Tolleret (Renew), Erik Marquardt 
(Verts/ALE), Gwendoline Delbos-Corfield (Verts/ALE), Evin Incir (S&D)

Przedmiot: Projekt ustawy rządu Ukrainy nr 5488 dotyczącej kryminalizacji przestępstw z nienawiści, 
w tym ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową

W ukraińskim kodeksie karnym obecnie za przestępstwa z nienawiści uznaje się jedynie 
przestępstwa motywowane nietolerancją ze względu na rasę, narodowość lub religię. Niemniej jednak 
13 maja 2021 r. Rada Ministrów przedstawiła projekt ustawy nr 5488, opracowany przez Ministerstwo 
Spraw Wewnętrznych1. Projekt zawiera poprawki, które kryminalizowałyby przestępstwa z nienawiści 
na różnych podstawach, w tym ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową.

Wniosek ten jest zgodny z planem działania rządu dotyczącym wdrażania krajowej strategii praw 
człowieka, a także z zaleceniami Europejskiej Komisji przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji2 oraz 
Komitetu Ministrów Rady Europy3.

W swojej ostatniej rezolucji w sprawie wdrożenia układu o stowarzyszeniu UE z Ukrainą Parlament 
wezwał rząd do odpowiedniej zmiany kodeksu karnego4. Ze względu na prawdopodobny sprzeciw 
wobec tego wniosku, UE musi pilnie podjąć działania rzecznicze oraz wspierające.

1. Jakie środki, jeśli w ogóle, zostały podjęte przez delegaturę UE w Kijowie lub ESDZ, aby wyrazić 
poparcie dla projektu ustawy nowelizacyjnej i co jest jeszcze planowane?

2. Czy wiceprzewodniczący/wysoki przedstawiciel skontaktuje się ze swoim odpowiednikiem 
rządowym na Ukrainie, aby wyrazić poparcie dla projektu ustawy nowelizacyjnej?

3. Czy planowane są inne działania informacyjne wysokiego szczebla, a mianowicie czy kwestia ta 
zostanie poruszona podczas spotkań z partnerami ukraińskimi na różnych szczeblach?

1 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=71891
2 https://rm.coe.int/ecri-conclusions-on-the-implementation-of-the-recommendations-in-respe/16809e8277
3 https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805cf40a
4 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0050_PL.pdf


