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Písemné prohlášení podle článku 123 jednacího řádu Parlamentu o nebezpečí
nacionalismu, antisemitismu a jiných forem etnické nesnášenlivosti hrozící ze strany
hnutí proti evropskému projektu1

1. Současná hospodářská krize posílila nacionalismus, antisemitismus a další formy etnické
nesnášenlivosti, která se projevuje mimo jiné odmítáním evropského projektu;
2. události minulého století, které postihly Evropu, důrazně připomínají fatální důsledky,
které s sebou nese selhání v boji proti nesnášenlivosti a nenávisti;
3. všechny formy etnické diskriminace, jako je například agresivní a odsouzeníhodný
antisemitismus strany Jobbik v maďarském parlamentu, by měly být odsouzeny; žádost
strany Jobbik o seznam židovských členů vlády a parlamentu evokuje paralelu s rétorikou
a praktikami nacismu;
4. je třeba čelit pokusům rozdmýchat primitivní nacionalismus, který má za cíl zvrátit proces
evropské integrace a oslabit poválečné uspořádání Evropy; evropská integrace byla a stále
zůstává v boji s etnickou nesnášenlivostí zásadní;
5. Komise a Rada jsou tudíž vyzývány k tomu, aby čelily nové vlně nesnášenlivosti, která se
projevuje antisemitickými, nacionalistickými a protievropskými postoji;
6. Komise je též vyzvána k tomu, aby poskytla obsáhlé informace o opatřeních, která byla
přijata v návaznosti na usnesení Parlamentu ze dne 14. března 2013 o posílení boje proti
rasismu, xenofobii a zločinům z nenávisti;
7. toto prohlášení je spolu se jmény signatářů předáno Radě a Komisi.

1

Pokud v souladu s čl. 123 odst. 4 a 5 jednacího řádu Parlamentu prohlášení podepíše většina všech poslanců
Parlamentu, prohlášení je zveřejněno v zápisu z jednání se jmény signatářů a zasláno adresátům, aniž by bylo pro
Parlament závazné.

PE519.892v01-00

CS

2/2

DC\1002614CS.doc

