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ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI SOOVITUS 
NÕUKOGULE

rassismi ja ksenofoobia vastu võitlemist käsitlevat raamotsust puudutavate 
läbirääkimiste edenemise kohta
(2007/XXX (INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Martine Roure’i poolt PSE fraktsiooni nimel tehtud ettepanekut võtta vastu 
soovitus nõukogule rassismi ja ksenofoobia vastu võitlemist käsitlevat raamotsust 
puudutavate läbirääkimiste edenemise kohta (B6-XXXX/2007);

– võttes arvesse oma 4. juuli 2002. aasta seisukohta rassismi ja ksenofoobia vastu võitlemise 
kohta1;

– võttes arvesse ühismeedet 96/443/JSK, mis käsitleb võitlust rassismi ja ksenofoobia vastu;

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut võtta vastu nõukogu raamotsus rassismi ja 
ksenofoobia vastu võitlemise kohta (KOM(2001)0664)2;

– võttes arvesse nõukogu 2005. aasta ettepanekut, mida nimetatakse Luksemburgi 
kompromissiks (dokumendid 8994/1/05 REV 1 DROIPEN 24; 8994/1/05 REV ADD 1 
DROIPEN 24);

– võttes arvesse nõukogu 2007. aasta jaanuari ettepanekut (dokument 5118/07 DROIPEN 
1);

– võttes arvesse 16. detsembri 1966. aasta kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelist 
pakti ja eelkõige selle artikli 20 lõiget 2;

– võttes arvesse 21. detsembri 1965. aasta rahvusvahelist konventsiooni rassilise 
diskrimineerimise kõigi vormide likvideerimise kohta; 

– võttes arvesse 28. jaanuari 2003. aasta küberkuritegevuse konventsiooni lisaprotokolli, 
mis käsitleb arvutisüsteemide abil toimepandud rassistliku ja ksenofoobilise iseloomuga 
tegude eest vastutusele võtmist3;

– võttes arvesse kodukorra artikli 114 lõiget 3 ja artiklit 94;

– võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni raportit 
(A6-0000/2007),

A. arvestades, et Rassismi ja Ksenofoobia Euroopa Järelevalvekeskuse (EUMC) 
aastaaruanded, võrdlevad aruanded rassistlike kuritegude kohta ning kaks äsjast aruannet 
antisemitismi ja islamofoobia kohta on näidanud, et rassistlikud kuriteod on kõigis 

  
1 ELT C 271, 12.11.2003, lk 558.
2 EÜT C 75 E, 26.3.2002, lk 269.
3 Euroopa Nõukogu Euroopa asutamislepingute seeria nr 189.
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liikmesriikides püsiv ja pidev probleem; arvestades, et 2004. aastal oli rassistlikes 
kuritegudes kannatanuid hinnanguliselt üle 9 miljoni;

B. arvestades, et 2007. aasta nimetati Euroopa aastaks „Võrdsed võimalused kõigile”, 
mistõttu tuleb selle aasta jooksul panna erilist rõhku diskrimineerimise kõigi vormide 
vastu võitlemisele;

C. arvestades, et kuigi kõigis liikmesriikides on olemas õigusaktid rassismi ja ksenofoobia 
vastu võitlemiseks, on nende vahel suuri erinevusi; nimetatud erinevuste tõttu on eriti 
vajalik Euroopa tasandil ühtlustamine, et tagada tõhus võitlus rassismi ja ksenofoobia 
vastu piiriüleselt ja Euroopas üldiselt;

D. arvestades, et vaatamata mitmeid aastaid kestnud läbirääkimistele nõukogus ei ole selle 
raamotsuse ettepaneku osas seni kokkuleppele jõutud;

E. arvestades, et eesistujariik Saksamaa on väljendanud oma kavatsust jätkata läbirääkimisi 
rassismi ja ksenofoobia vastu võitlemist käsitleva raamotsuse üle pärast mitmeid 
konsultatsioone, mis veensid teda kõigi riikide delegatsioonide tahtes jõuda kokkuleppele, 
ning et selle raamotsuse vastuvõtmine on üks Saksamaa eesistumisperioodi prioriteete;

F. arvestades, et tekst, mille üle praegu läbi räägitakse, on aastaid kestnud läbirääkimiste 
tulemus ning see peab olema lähtekoht antud valdkonnas tõhusamate Euroopa õigusaktide 
kehtestamiseks;

G. tuletades meelde, et Euroopa Parlament võttis oma seisukoha vastu 4. juulil 2002. aastal, 
et see seisukoht põhines komisjoni esialgsel, 2001. aastal tehtud ettepanekul, ning et 
praegu nõukogus arutatav tekst on pikkade läbirääkimiste tulemus, mistõttu on see 
oluliselt muutunud; olles seetõttu veendunud, et parlamendiga tuleb uuesti konsulteerida 
nõukogus praegu arutatava teksti põhjal; 

H. tuletades meelde, et kõnealuse raamotsuse vastuvõtmise tulemusena tunnistatakse 
ühismeede 96/443/JSK kehtetuks, mistõttu raamotsus ei tohiks olla ühismeetmest leebem,

1. võttes arvesse asjaolu, et eesistujariik Saksamaa tegi nõukogule ettepaneku jätkata 
läbirääkimisi 15. jaanuaril 2007. aastal esitatud teksti põhjal, esitab nõukogule järgmised 
soovitused:

a) edastada tugev poliitiline sõnum kodanike Euroopa toetuseks ning tagada põhiõiguste 
suurem kaitse, vältides raamotsuse ettepaneku kolmandat läbikukkumist;

b) tagada, et kõnealune raamotsus loob 1996. aasta ühismeetmega võrreldes Euroopa 
lisaväärtust ning ei piirdu riikide erinevate seisukohtade kombineerimisega;

c) võimaldada liikmesriikidel esitada raamotsuse vastuvõtmisel deklaratsioon, mille 
kohaselt võivad nad kõnealuste kuritegude eitamise või raskusastme olulise 
vähendamise muuta karistatavaks, kui need teod on siseriiklikes õigusaktides 
kuritegudeks kvalifitseeritud või asjaomase liikmesriigi siseriikliku kohtu või 
rahvusvahelise kohtu lõpliku otsusega kindlaks tehtud;
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d) määratleda rangemalt ja selgemalt erandid ja võimalused jätta teatavad käitumisviisid 
kriminaalvastutuse kohaldamisalast välja, eriti kui on tegu usu alusel määratletud 
isikute rühma või sellise rühma liikme vastu suunatud käitumisega;

e) jätta rikkumiste seast välja avaliku korra rikkumine, sest see ei põhine selle mõiste 
täpsel määratlusel;

f) säilitada kompromissi olulise osana võimalus teha erandeid teo mõlemapoolselt 
süüteoks tunnistamise põhimõttest, et võimaldada liikmesriikide vahel vastastikuse 
õigusabi andmist rassistliku ja ksenofoobilise käitumise eest süüdistuste esitamiseks 
ning võimaldada piiriüleste rassistlike liikumiste vastu võitlemist;

g) lisada tagasiulatuva jõu puudumise klausel 29. juuni 2000. aasta nõukogu direktiivi 
2000/43/EÜ, millega rakendatakse võrdse kohtlemise põhimõte sõltumata isikute 
rassilisest või etnilisest päritolust1, artiklis 6 sätestatud kujul, et tagada, et raamotsuse 
rakendamine ei too kaasa olemasoleva kaitse nõrgenemist;

h) tagada, et raamotsuse rakendamine ei kahjusta kohustusi, mis tulenevad 21. 
detsembri 1965. aasta rahvusvahelisest konventsioonist rassilise diskrimineerimise 
kõigi vormide likvideerimise kohta;

i) tagada raamotsuse tõhus rakendamine, võimaldades komisjoni raportis võtta arvesse 
Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti ja asjaomaste valitsusväliste organisatsioonide 
arvamust direktiivis 2000/43/EÜ esitatud näite kohaselt;

j) kehtestada rassismi- ja ksenofoobiavastase võitluse edendamiseks laiaulatuslik 
õiguslik raamistik, võimaldades kiiresti vastu võtta horisontaalse direktiivi 
diskrimineerimise vastu võitlemise kohta vastavalt asutamislepingu artiklile 13 ning 
nähes ette proportsionaalsed ja hoiatavad kriminaalõigusmeetmed;

2. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev soovitus nõukogule ja teavitamise 
eesmärgil komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele ja valitsustele.

  
1 EÜT C 180, 19.7.2000, lk 22.


