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Teema: Nõukogu raamotsuse 2008/913/JSK (teatud rassismi ja ksenofoobia vormide ja ilmingute 
vastu võitlemise kohta kriminaalõiguse vahenditega) rakendamine 

2015. aastal mälestatakse 70 aasta möödumist holokaustist, mille ajal mõrvati rohkem kui 6 miljonit 
süütut inimest, paljud seejuures oma usu, rahvuse, seksuaalse sättumuse või soolise identiteedi tõttu. 
Samal ajal Euroopas kordab ajalugu ennast seoses ksenofoobset ja rassistlikku retoorikat viljelevate 
paremäärmuslike parteide esiletõusuga, mille tulemuseks on vihakõnede ja -kuritegude üldine kasv. 

Oma 21. jaanuari 2014. aasta raportis nõukogu raamotsuse 2008/913/JSK (teatud rassismi ja 
ksenofoobia vormide ja ilmingute vastu võitlemise kohta kriminaalõiguse vahenditega) rakendamise 
kohta tegi komisjon järelduse, et kõnealust otsust ei olnud kõik liikmesriigid sellel ajal täielikult või 
korrektselt üle võtnud. Nõukogu ei ole veel hinnanud, kas liikmesriigid on järginud raamotsuses 
sätestatut. Tulenevalt selle otsuse artiklist 10, oleks nimetatud hinnang pidanud valmima 28. 
novembriks 2013. 

1. Arvestades, et komisjoni raport avaldati rohkem kui aasta tagasi, siis miks ei ole nõukogu veel 
esitanud hinnangut selle kohta, kas liikmesriigid on järginud kõnealuse raamotsuse sätteid? 

2. Millal kavatseb nõukogu hinnangu avaldada? 


