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0015/2013

Schriftelijke verklaring, overeenkomstig artikel 123 van het Reglement, over de 
gevaren van nationalisme, antisemitisme en andere vormen van etnische intolerantie 
van de zijde van bewegingen tegen het Europese project

1. De huidige economische depressie heeft het nationalisme, het antisemitisme en 
andere vormen van etnische haat nog aangewakkerd, onder meer in de vorm van 
oppositie tegen het Europese project;

2. De gebeurtenissen van de afgelopen eeuw in Europa herinneren er ons op indringende 
wijze aan wat voor fatale gevolgen het kan hebben als niet wordt opgetreden tegen 
intolerantie en haat;

3. Alle vormen van etnische discriminatie, zoals het agressieve en verfoeilijke 
antisemitisme van de Jobbik-partij in het Hongaarse parlement, moeten worden 
veroordeeld; het verzoek van deze partij om het bekendmaken van een lijst van 
Joodse regerings- en parlementsleden roept herinneringen op aan de retoriek en de 
praktijken van de nazi's;

4. Alle pogingen om primitief nationalisme op te stoken met als doel het roer van de 
Europese integratie om te gooien en de naoorlogse Europese orde te ondermijnen 
moeten worden gedwarsboomd; de Europese integratie was en blijft de hoeksteen van 
de strijd tegen etnische intolerantie;

5. Daarom wordt de Commissie en de Raad met aandrang verzocht de nieuwe golf van 
intolerantie, die zich uit in antisemitische, nationalistische en anti-EU-gedragingen, 
een halt toe te roepen;

6. De Commissie wordt ook verzocht uitvoerige informatie te verstrekken over de 
maatregelen die zij heeft genomen naar aanleiding van de resolutie van het Parlement 
van 14 maart 2013 over de opvoering van de strijd tegen racisme, vreemdelingenhaat 
en haatmisdrijven;

7. Deze verklaring, met de namen van de ondertekenaars, wordt toegezonden aan de 
Raad en de Commissie.

 Overeenkomstig artikel 123, lid 4 en lid 5, van het Reglement van het Parlement wordt een verklaring die 
door de meerderheid van de leden van het Parlement is ondertekend met de namen van de ondertekenaars 
in de notulen vermeld en aan de adressaten toegezonden. De verklaring heeft echter voor het Parlement 
geen bindende werking.
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