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Tárgy: A rasszizmus, az idegengyűlölet, az antiszemitizmus, az iszlamofóbia, a homofóbia és a 
cigányellenesség elleni küzdelem erősítése 

Továbbra is előfordulnak az EU-ban rasszista, idegengyűlölő, antiszemita, iszlámellenes, homofób és 
cigányellenes cselekedetek és megkülönböztetés, miközben néhány uniós tagállamban gyűlöletet és 
intoleranciát hirdető beszédeket és programokat terjesztenek olyan jobboldali mozgalmak, 
amelyeknek pártjai parlamenti képviseletet nyertek, és gyakran a gazdasági válság ürügyén 
szemelnek ki egyes kisebbségeket.  

Az EU egész sor eszközt fogadott el az ilyen tettek és megkülönböztetés elleni küzdelem érdekében a 
2000/43/EK tanácsi irányelv (a faji egyenlőségre vonatkozó irányelv), a 2000/78/EK tanácsi irányelv (a 
foglalkoztatás során alkalmazott egyenlő bánásmód) és a rasszizmusról és az idegengyűlöletről szóló 
2008/913/IB tanácsi kerethatározat formájában. Megszületett a romák integrációjára irányuló uniós 
keretstratégia. Az egyenlő bánásmód munka világán túli érvényesítésére vonatkozó tanácsi irányelvre 
(egyenlőségről szóló irányelv) irányuló 2008-as bizottsági javaslatot a Tanács néhány tagállam kitartó 
ellenkezése miatt nem fogadta el. Az EP több alkalommal felszólította a Bizottságot, a Tanácsot és a 
tagállamokat, hogy az irányelvek maradéktalan végrehajtásának biztosítása, az egyenlőségről szóló 
irányelv elfogadása, továbbá a rasszizmus és az idegengyűlölet egyes formái és megnyilvánulásai 
elleni küzdelemről szóló kerethatározat – hatályának kiterjesztését, valamint rendelkezéseinek és 
hatékonyságának erősítését célzó – felülvizsgálata révén fokozzák a rasszizmus, az idegengyűlölet, 
az antiszemitizmus, az iszlamofóbia, a homofóbia és a cigányellenesség elleni küzdelmet. A Bel- és 
Igazságügyi Tanács január 17–18-i informális ülésén az ír elnökség vitát kezdeményezett a gyűlölet-
bűncselekmények, a rasszizmus, az antiszemitizmus, az idegengyűlölet és a homofóbia elleni európai 
uniós fellépésről, és rámutatott arra, hogy a kutatási adatok összegyűjtése mellett hatékonyabb 
védelemre és a vezetők határozottabb elkötelezettségére van szükség az európai értékek aktív 
védelme és a különböző vallási vagy etnikai háttérrel, illetve nemi irányultsággal rendelkező 
személyekkel szembeni kölcsönös tisztelet és befogadás légkörének előmozdítása iránt.  

Mit szándékozik tenni a Tanács annak érdekében, hogy megerősítse a küzdelmet az Unióban a 
rasszizmus, az idegengyűlölet, az antiszemitizmus, az iszlamofóbia, a homofóbia és a 
cigányellenesség ellen?  

Támogatná-e a 2008/913/IB kerethatározat ambiciózus felülvizsgálatát az Európai Parlament által 
jelzett elvek mentén?  

Támogatna-e egy, a diszkrimináció, az előítéletek, az erőszak és a gyűlölet elleni küzdelmet célzó 
átfogó uniós stratégiát?  

Mikor fogadja el az egyenlőségről szóló irányelvet, amely az Unió egyik fő eszköze arra, hogy 
előmozdítsa és garantálja a valódi, tényleges egyenlőséget az Unióban az előítéletekkel és a 
diszkriminációval szemben? 
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