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Artigo 130.º do Regimento 
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Assunto: Aplicação da Decisão-Quadro 2008/913/JAI do Conselho relativa à luta por via do direito 
penal contra certas formas e manifestações de racismo e xenofobia 

Assinala-se em 2015 o 70.º aniversário do Holocausto, em que mais de 6 milhões de inocentes foram 
assassinados, muitos dos quais em razão da sua crença, origem étnica, orientação sexual ou 
identidade de género. Assiste-se na mesma ocasião à repetição da história na Europa, com a 
escalada dos partidos de extrema-direita e dos discursos de cariz xenófobo e racista e do 
consequente aumento dos discursos e crimes de ódio.  

No seu relatório, de 21 de janeiro de 2014, sobre a aplicação da Decisão-Quadro 2008/913/JAI do 
Conselho relativa à luta por via do direito penal contra certas formas e manifestações de racismo e 
xenofobia, a Comissão concluía que esta decisão não tinha sido transposta de forma completa ou 
correta em todos os Estados-Membros simultaneamente. Embora o Conselho ainda não tenha 
procedido a uma avaliação do respeito das disposições da decisão-quadro pelos Estados-Membros 
em conformidade com o artigo 10.º da mesma, a Comissão tem instaurado, desde 1 de dezembro de 
2014, processos por infração com base nessa decisão. 

1. Que medidas tenciona a Comissão tomar, e quando, contra os Estados-Membros que não 
transpuseram a decisão-quadro e/ou não respeitam as suas disposições? 

2. Que medidas tenciona a Comissão tomar para assegurar que os discursos e crimes de ódio em 
razão do sexo, da orientação sexual ou da identidade de género são reprimidos nos 
Estados-Membros? 


