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EUROPOS PARLAMENTO REKOMENDACIJA TARYBAI

dėl derybų dėl pamatinio sprendimo dėl kovos su rasizmu ir ksenofobija eigos
(2007/2035(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į pasiūlymą dėl rekomendacijos Tarybai, kurią pateikė Martine Roure PSE 
frakcijos vardu dėl derybų dėl pamatinio sprendimo dėl kovos su rasizmu ir ksenofobija 
eigos (B6-XXXX/2007),

– atsižvelgdamas į savo 2004 m. liepos 5 d. poziciją dėl kovos su rasizmu ir ksenofobija1,

– atsižvelgdamas į Bendruosius veiksmus 96/443/TVR dėl veiksmų kovojant su rasizmu ir 
ksenofobija,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą dėl Tarybos pamatinio sprendimo dėl kovos su 
rasizmu ir ksenofobija (COM(2001)0664)2,

– atsižvelgdamas į 2005 m. Tarybos sprendimą „Liuksemburgo kompromisas“ (8994/1/05 
REV 1 DROIPEN 24 dokumentai),

– atsižvelgdamas į 2007 m. sausio mėn. Tarybos pasiūlymą (5118/07 DROIPEN 1 
dokumentas),

– atsižvelgdamas į 1966 m. gruodžio 16 d. Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą, 
ypač į jo 20 straipsnio 2 dalį,

– atsižvelgdamas į 1965 m gruodžio 21 d. Tarptautinę konvenciją dėl visų formų rasinės 
diskriminacijos panaikinimo,

– atsižvelgdamas į 2003 m sausio 28 d. Konvencijos dėl elektroninių nusikaltimų papildomą 
protokolą dėl rasistinio ir ksenofobinio pobūdžio veikų, padarytų naudojantis 
kompiuterinėmis sistemomis, kriminalizavimo3,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 114 straipsnio 3 dalį ir 94 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą (A6-
0000/2007),

A. kadangi Europos rasizmo ir ksenofobijos kontrolės centro (angl. EUMC) metiniai 
pranešimai, jo lyginamosios rasistinių nusikaltimų ataskaitos ir du naujausi pranešimai 
apie antisemitizmą ir islamofobiją parodė, kad rasistiniai nusikaltimai yra aktuali ir 
akivaizdi problema valstybėse narėse; manoma, kad 2004 m daugiau kaip 9 milijonai 
žmonių buvo rasistinių nusikaltimų aukos,

  
1OL C 271 E, 2003 11 12, p 558
2OL C 75 E, 2002 3 26, p 269. 
3 Europos Tarybos sutarčių serija, STCE Nr. 189.
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B. kadangi 2007 m. buvo paskelbti Europos lygių galimybių visiems metais ir kadangi šiais 
metais reikia skirti ypatingą dėmesį kovai su visų formų diskriminacija,

C. kadangi, nors ir visos valstybės narės yra priėmusios teisės aktus, kuriais siekiama kovoti 
su rasizmu ir ksenofobija,, jie labai skiriasi; kad šie skirtumai parodo, kad siekiant 
veiksmingiau kovoti su rasizmu ir ksenofobija tarpvalstybiniu ir Europos mastu labai 
svarbu teisės aktus derinti Europos mastu,

D. kadangi vis dar nepasiektas susitarimas dėl šio pasiūlymo dėl pamatinio sprendimo, nors 
derybos Taryboje jau vyksta keletą metų,

E. kadangi ES pirmininkaujanti Vokietija po keleto konsultacijų su nacionalinėmis 
delegacijomis įsitikino jų noru pasiekti susitarimą ir išreiškė ketinimą tęsti diskusijas dėl 
pamatinio sprendimo dėl kovos su rasizmu ir ksenofobija ir kadangi šio pamatinio 
sprendimo priėmimas yra Vokietijos pirmininkavimo prioritetas,

F. kadangi tekstas, dėl kurio diskutuojama, yra daugelį metų trukusių derybų rezultatas, turi 
būti laikomas išeities tašku priimant labiau pagrįstus šios srities Europos teisės aktus,

G. kadangi Europos Parlamentas priėmė savo poziciją 2002 metų liepos 4 d., tačiau ši pozicija 
rėmėsi pirminiu 2001 m. Komisijos pasiūlymu, ir kadangi tekstas, dėl kurio diskutuojama 
Taryboje, šiuo metu yra sunkių derybų rezultatas ir todėl labai pasikeitė; todėl mano, kad 
reikia dar kartą konsultuotis su Parlamentu dėl teksto, kuris šiuo metu svarstomas 
Taryboje,

H. kadangi priėmus šį pamatinį sprendimą bus panaikinti Bendrieji veiksmai 96/443/TVR ir 
kadangi svarbu, kad sprendimo priėmimas būtų ne mažiau svarbus nei veiksmų 
panaikinimas,

1. kadangi ES pirmininkaujanti Vokietija pasiūlė Tarybai tęsti derybas dėl 2007 m. sausio 
15 d. pasiūlyto teksto, teikia Tarybai šias rekomendacijas:

a) parodyti politinį ryžtą kuriant piliečių Europą ir užtikrinti sustiprintą pagrindinių 
teisių apsaugą, išvengiant trečią kartą patirti nesėkmę dėl šio pasiūlymo dėl 
pamatinio sprendimo,

b) užtikrinti, kad šis pamatinis sprendimas būtų naudingas Europai, atsižvelgiant į 
1996 m bendruosius veiksmus, ir kad jis neapsunkintų skirtingų nacionalinių pozicijų 
derinimo,

c) leisti valstybėms narėms, kol bus priimtas pamatinis sprendimas, parengti 
deklaraciją, pagal kurią jos galėtų nusikaltimų neigimą arba jų sušvelninimą padaryti 
baudžiamais, jei tie nusikaltimai tokiais buvo pripažinti pagal nacionalinės teisės 
aktus ar jie tokiais buvo patvirtinti pagal galutinį šios valstybės narės nacionalinio ar 
tarptautinio teismo sprendimą,

d) griežčiau ir aiškiau apibrėžti nukrypimus ir galimybę už kai kuriuos veiksmus 
netraukti baudžiamojon atsakomybėn, ypač jei šiais veiksmais siekiama pakenkti 
žmonių grupei ar tos grupės nariui dėl jo religinių pažiūrų,
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e) išbraukti iš nusižengimų sąrašo viešosios tvarkos trikdymo sąvoką, nes ji neatitinka 
šios koncepcijos tikslaus apibrėžimo,

f) išsaugoti galimybę nukrypti nuo dvigubo baudžiamumo principo, kad būtų galima 
užtikrinti valstybių narių teismų tarpusavio pagalbą patraukiant baudžiamojon 
atsakomybėn už rasistinius ir ksenofobinius veiksmus ir kovojant su tarpvalstybiniais 
rasistiniais judėjimais, ir tai būtų svarbiausias pasiekto kompromiso rezultatas,

g) įtraukti atžangos neleistinumo sąlygą, vadovaujantis 2000 m. birželio 29 d. Tarybos 
direktyvos 2000/43/EB, įgyvendinančios vienodų sąlygų taikymo principą asmenims 
nepriklausomai nuo jų rasės arba etninės priklausomybės, 6 straipsniu1, bet siekiant, 
kad priėmus pamatinį sprendimą nesusilpnėtų esama apsauga,

h) užtikrinti, kad pamatinio sprendimo priėmimas nesušvelnintų nė vieno reikalavimo, 
nustatyto 1965 m. gruodžio 21 d. Tarptautinėje konvencijoje dėl visų formų rasinės 
diskriminacijos panaikinimo,

i) užtikrinti gerą pamatinio sprendimo įgyvendinimą atsižvelgiant į Direktyvoje 
2000/43/EB pateiktą modelį, pagal kurį leidžiama atsižvelgti į Pagrindinių teisių 
agentūros ir atitinkamų NVO nuomonę ruošiant Komisijos ataskaitą,

j) sukurti išsamią kovos su rasizmu ir ksenofobija teisinę bazę, kuri, vadovaujantis 
Sutarties 13 straipsniu leistų greitu laiku priimti horizontalią direktyvą dėl kovos su 
diskriminacija bei leistų numatyti veiksmingas proporcingas ir atgrasančias 
baudžiamąsias sankcijas,

2. paveda Pirmininkui perduoti šią rekomendaciją Tarybai ir, informavimo tikslu, Komisijai 
bei valstybių narių parlamentams ir vyriausybėms.

  
1 OL L 180, 2000 7 19, p. 22.


