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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. évi bizottsági javaslatot néhány tagállam még mindig 
kitartóan ellenzi a Tanácsban. 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 Bizottság a rasszizmus, az idegengyűlölet, az antiszemitizmus, az 
iszlámellenesség, a homofóbia és a cigányellenesség elleni küzdelem erősítésére az EU-ban?  

Fogja-e javasolni a 2008/913/IB kerethatározat ambiciózus felülvizsgálatát az Európai Parlament által 
jelzett irányvonalaknak megfelelően?  

Indít-e átfogó stratégiát a megkülönböztetés, az elfogultság, az erőszak és a gyűlölet ellen?  

Mit szándékozik tenni annak érdekében, hogy a Tanácsban elérje az egyenlőségi irányelv 
elfogadását? 

A vízumliberalizáció keretében a partner harmadik országokat többek között kilépési ellenőrzéseik 
erősítésére kérik annak megakadályozása érdekében, hogy az emberek menedékjogot kérjenek az 
Unióban. Továbbá az úgynevezett vízummentesség felfüggesztésére vonatkozó mechanizmus 
bevezetését is tervezik, amely a vízumkötelezettség újbóli bevezetéséhez vezethet egy adott harmadik 
ország valamennyi polgárával szemben, amennyiben az adott harmadik ország állampolgárai által 
benyújtott menedékkérelmek száma növekszik. Miután a nyugat-balkáni országok állampolgárai által 
benyújtott menedékkérelmek nagy többsége a roma kisebbség tagjaitól származik, továbbá tekintettel 
az Emberi Jogok Európai Bírósága Stamose kontra Bulgária ügyben hozott határozatára, úgy véli-e a 
Bizottság, hogy ezek a politikák valószínűleg erősítik a rasszizmust és ezzel negatív hatást 
gyakorolnak a rasszizmus elleni küzdelemre? 
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