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EHDOTUS EUROOPAN PARLAMENTIN SUOSITUKSEKSI NEUVOSTOLLE

rasismin ja muukalaisvihan vastaisesta toiminnasta tehtävää puitepäätöstä käsittelevien 
neuvottelujen etenemisestä
(2007/2035(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Martine Rouren PSE-ryhmän puolesta esittämän ehdotuksen suositukseksi 
neuvostolle rasismin ja muukalaisvihan vastaisesta toiminnasta tehtävää puitepäätöstä 
käsittelevien neuvottelujen etenemisestä (B6-XXXX/2007),

– ottaa huomioon 4. heinäkuuta 2002 vahvistamansa kannan rasismin ja muukalaisvihan 
vastaisesta toiminnasta1,

– ottaa huomioon yhteisen toiminnan 96/443/JAI rasismin ja muukalaisvihan vastaisesta 
toiminnasta,

– ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvoston puitepäätökseksi rasismin ja 
muukalaisvihan vastaisesta toiminnasta (KOM(2001)0664)2,

– ottaa huomioon neuvoston vuonna 2005 tekemän ehdotuksen eli ns. Luxemburgin 
kompromissin (asiakirjat 8994/1/05 REV 1 DROIPEN 24; 8994/1/05 REV ADD 1 
DROIPEN 24),

– ottaa huomioon neuvoston tammikuussa 2007 esittämän ehdotuksen (asiakirja 5118/07 
DROIPEN 1),

– ottaa huomioon 16. joulukuuta 1966 tehdyn kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia 
koskevan kansainvälisen yleissopimuksen ja erityisesti sen 20 artiklan 2 kohdan,

– ottaa huomioon 21. joulukuuta 1965 tehdyn kaikkinaisen rotusyrjinnän poistamista 
koskevan kansainvälisen yleissopimuksen,

– ottaa huomioon 28. tammikuuta 2003 tehdyn tietoverkkorikollisuutta koskevan 
yleissopimuksen lisäpöytäkirjan tietojärjestelmien avulla tehtyjen rasististen ja 
muukalaisvastaisten rikosten säätämisestä rangaistaviksi teoiksi3,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 114 artiklan 3 kohdan ja 94 artiklan,

– ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön 
(A6-0000/2007),

A. ottaa huomioon, että Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskuksen 
vuosikertomukset, vertailevat kertomukset rasistisista rikoksista ja kaksi viimeaikaista 
raporttia antisemitismistä ja islamofobiasta osoittavat, että rasistiset rikokset ovat pysyvä 

  
1 EUVL C 271 E, 12.11.2003, s. 558.
2 EYVL C 75 E, 26.3.2002, s. 269.
3 Euroopan neuvoston sopimukset, STCE nro 189.
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ja jatkuva ongelma kaikissa jäsenvaltioissa; arviolta yli 9 miljoonaa henkilöä joutui 
rasistisen rikoksen uhriksi vuonna 2004,

B. ottaa huomioon, että vuosi 2007 on julistettu Euroopan yhdenvertaisten mahdollisuuksien 
teemavuodeksi ja että olisi siten ajankohtaista painottaa erityisesti tänä vuonna kaikkien 
syrjinnän muotojen vastaista toimintaa,

C. ottaa huomioon, että vaikka kaikissa jäsenvaltioissa on lainsäädäntö rasismin ja 
muukalaisvihan vastaisesta toiminnasta, lainsäädäntöjen välillä on suuria eroja; että 
näiden erojen vuoksi on ilmeisen tärkeää sovittaa toimintaa yhteen Euroopan tasolla, jotta 
rasismin ja muukalaisvihan vastainen valtioiden rajat ylittävä toiminta ja toiminta 
Euroopassa yleensä olisi tehokasta,

D. ottaa huomioon, että huolimatta useita vuosia jatkuneista neuvotteluista neuvosto ei ole 
päässyt yhteisymmärrykseen kyseisestä puitepäätösehdotuksesta,

E. ottaa huomioon, että puheenjohtajavaltio Saksa on ilmoittanut aikovansa jatkaa rasismin ja 
muukalaisvihan vastaisesta toiminnasta tehtävää puitepäätöstä koskevia neuvotteluja 
järjestettyään kuulemisia, joiden aikana se vakuuttui kaikkien kansallisten edustustojen 
halukkuudesta päästä yhteisymmärrykseen, ja että puitepäätöksen hyväksyminen on yksi 
sen puheenjohtajakauden tärkeimmistä tavoitteista,

F. ottaa huomioon, että tällä hetkellä käsiteltävänä oleva teksti on laadittu useiden vuosien 
neuvottelujen tuloksena ja että sen on oltava lähtökohtana asiaa koskevalle laajemmalle 
eurooppalaiselle lainsäädännölle,

G. muistuttaa, että Euroopan parlamentti hyväksyi kantansa 4. heinäkuuta 2002, mutta kanta 
perustui komission alkuperäiseen, vuonna 2001 tekemään ehdotukseen, ja että tällä 
hetkellä neuvoston käsiteltävänä oleva teksti on pitkällisten neuvottelujen tulos ja sitä on 
näin ollen muutettu huomattavasti; katsoo näin ollen, että parlamenttia on kuultava 
uudelleen neuvostossa tällä hetkellä käsiteltävänä olevan tekstin pohjalta,

H. muistuttaa, että puitepäätöksen hyväksyminen johtaisi yhteisen toiminnan 96/443/JAI 
kumoamiseen ja että se ei siksi saa olla yhteistä toimintaa suppeampi,

1. esittää neuvostolle seuraavat suositukset ottaen huomioon, että puheenjohtajavaltio Saksa 
on ehdottanut neuvostolle neuvottelujen jatkamista 15. tammikuuta 2007 esitetyn tekstin 
pohjalta:

a) neuvoston on välitettävä vahva poliittinen kansalaisten Eurooppaa tukeva viesti ja 
varmistettava perusoikeuksien korkeatasoinen suoja huolehtimalla siitä, että 
puitepäätösehdotus ei epäonnistu kolmatta kertaa,

b) neuvoston on varmistettava, että puitepäätös tuo eurooppalaista lisäarvoa 
vuoden 1996 yhteiseen toimintaan verrattuna eikä tyydy vain yhdistelemään erilaisia 
kansallisia näkökantoja,

c) neuvoston on mahdollistettava se, että jäsenvaltiot voivat antaa puitepäätöksen 
hyväksymisen yhteydessä julistuksen, jonka mukaan asianomaisten rikosten 
kieltäminen tai törkeä vähättely saatetaan rangaistavaksi teoksi, mikäli rikokset 
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luokitellaan rikoksiksi kansallisessa lainsäädännössä tai ne on näytetty toteen 
kyseisen jäsenvaltion kansallisen tuomioistuimen tai kansainvälisen tuomioistuimen 
antamassa lopullisessa päätöksessä,

d) neuvoston on määriteltävä tiukemmin ja selvemmin poikkeukset ja mahdollisuudet 
jättää tietynlainen käytös rikosoikeudellisen vastuun ulkopuolelle, erityisesti kun 
kyse on uskonnon perusteella rajattuun ihmisryhmään tai tällaisen ryhmän jäseneen 
kohdistuvasta käytöksestä,

e) neuvoston on jätettävä yleisen järjestyksen häiritseminen rikkomusten ulkopuolelle, 
sillä se ei perustu käsitteen täsmälliseen määritelmään,

f) neuvoston on säilytettävä keskeisenä osana kompromissia mahdollisuus poiketa 
kaksoisrangaistavuuden periaatteesta, jotta jäsenvaltioiden välinen oikeusapu olisi 
mahdollista rasistiseen ja muukalaisvihaa lietsovaan käytökseen syyllistyneiden 
saamiseksi syytteeseen ja valtioiden rajat ylittävien rasististen liikkeiden 
torjumiseksi,

g) neuvoston on sisällytettävä puitepäätökseen rodusta tai etnisestä alkuperästä 
riippumattoman yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta 
29. kesäkuuta 2000 annetun neuvoston direktiivin1 6 artiklan sisältöä vastaava 
heikentämisen vastainen lauseke sen valvomiseksi, että puitepäätöksen 
täytäntöönpano ei johda olemassa olevan suojan heikentymiseen,

h) neuvoston on varmistettava, että puitepäätöksen täytäntöönpano ei heikennä mitään 
21. joulukuuta 1965 tehdyssä kaikkinaisen rotusyrjinnän poistamista koskevassa 
kansainvälisessä yleissopimuksessa asetettua velvoitetta,

i) neuvoston on varmistettava puitepäätöksen asianmukainen täytäntöönpano 
mahdollistamalla se, että komission kertomuksessa otetaan huomioon 
perusoikeusviraston ja asianomaisten kansalaisjärjestöjen lausunnot 
direktiivin 2000/43/EY mallin mukaisesti,

j) neuvoston on otettava käyttöön sellainen kattava oikeudellinen kehys rasismin ja 
muukalaisvihan vastaisen toiminnan tueksi, jonka puitteissa voidaan hyväksyä 
nopeasti perustamissopimuksen 13 artiklan mukaisesti syrjinnän muotojen vastainen 
horisontaalinen direktiivi, jossa säädetään oikeasuhtaisista ja varoittavista 
rikosoikeudellisista seuraamuksista;

2. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja tiedoksi 
komissiolle sekä jäsenvaltioiden parlamenteille ja hallituksille.

  
1 EYVL L 180, 19.7.2000, s. 22.
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