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Reglamenta 128. pants 

Ulrike Lunacek, Jean Lambert, Judith Sargentini, Josep-Maria Terricabras, Eva Joly, Benedek 

Jávor, Tatjana Ždanoka, Molly Scott Cato, Keith Taylor, Bronis Ropė, Pascal Durand, Yannick 

Jadot, Karima Delli, José Bové, Michèle Rivasi 
Verts/ALE grupas vārdā 

Temats: Rasisma, ksenofobijas, homofobijas, seksisma un citu neiecietības izpausmju 
apkarošana 

1998. gadā tika pieņemta Eiropas Politisko partiju harta par nerasistisku sabiedrību. 2008. gadā tika 
pieņemts vērā Padomes 2008. gada 28. novembra Pamatlēmums 2008/913/TI par krimināltiesību 
izmantošanu cīņā pret noteiktiem rasisma un ksenofobijas veidiem un izpausmēm. Tā īstenošanas 
novērtējums tika veikts 2014. gadā. Komisāre V. Jourová 2016. gada jūnijā paziņoja, ka ir izveidota 
augsta līmeņa grupa rasisma, ksenofobijas un citu neiecietības veidu apkarošanas jautājumos. 
Tomēr, neraugoties uz to visu, rasisms un ksenofobija ir plaši izplatīti, un bieži vien tiem līdzi nāk 
homofobija, seksisms un citi naida un neiecietības izpausmes veidi. Arvien biežāk rasismu un 
ksenofobiju veicina arī politiskās partijas, tostarp valdību veidojošas partijas, vēršot savas kampaņas 
pret patvēruma meklētājiem un migrantiem, tostarp ES pilsoņiem no citām dalībvalstīm. Pēc Brexit 
balsojuma un patvēruma meklētāju un migrantu ierašanās ir strauji pieaudzis naidpilnu izteikumu un 
naida izraisītu noziegumu skaits un diskriminācija, kā rezultātā ir veiktas pat slepkavības, un tas ir 
ārkārtīgi satraucošs šādas virzības piemērs. Tādējādi partijas, kam būtu jāvēršas pret naidu, 
neiecietību, diskrimināciju un vardarbību, pašas iesaistās šādās darbībās. 

1. Ko Padome gatavojas darīt, lai apkarotu rasismu, ksenofobiju, homofobiju, seksismu un citas 
neiecietības izpausmes politiskajās kampaņās? 

2. Kādi instrumenti ir Padomes rīcībā, lai vērstos pret rasismu un ksenofobiju dalībvalstīs, kuras uz 
papīra ir īstenojošas minēto pamatlēmumu, bet nepielieto to praksē? 

3. Vai Padome piekrīt tam, ka ir jāatjaunina un jāstiprina šis pamatlēmums, tostarp iekļaujot 
noteikumus homofobijas, seksisma un citu neiecietības izpausmju apkarošanai? 

4. Kā Padome plāno rīkoties, lai pēc iespējas ātrāk pieņemtu 2008. gada 2. jūlija priekšlikumu 
Padomes direktīvai par vienlīdzīgas attieksmes principa īstenošanu neatkarīgi no reliģijas vai 
pārliecības, invaliditātes, vecuma vai dzimumorientācijas? 

Iesniegšanas datums: 27.10.2016 
Nosūtīts: 28.10.2016 
Termiņš atbildei: 18.11.2016 


