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EIROPAS PARLAMENTA IETEIKUMA PRIEKŠLIKUMS PADOMEI

ar Eiropas Parlamenta ieteikuma priekšlikumu Padomei par sarunu norisi saistībā ar 
pamatlīgumu par rasisma un ksenofobijas apkarošanu
(2007/2035 (INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā ieteikuma priekšlikumu Padomei par sarunu norisi saistībā ar pamatlīgumu par 
rasisma un ksenofobijas apkarošanu, ko PSE grupas vārdā iesniedza Martine Roure (B6-
XXXX/2007),

– ņemot vērā 2002. gada 4. jūlija nostāju rasisma un ksenofobijas apkarošanas jautājumā1,

– ņemot vērā vienoto rīcību 96/443/TI par rasisma un ksenofobijas darbību apkarošanu,

– ņemot vērā Padomes pamatlēmuma priekšlikumu par rasisma un ksenofobijas apkarošanu 
(COM(2001)0664)2,

– ņemot vērā Padomes 2005. gada priekšlikumu, tā saukto „Luksemburgas kompromisu” 
(dokumenti 8994/1/05 REV 1 DROIPEN 24; 8994/1/05 REV ADD 1 DROIPEN 24),

– ņemot vērā Padomes 2007. gada janvāra priekšlikumu (dokuments 5118/07 DROIPEN 1),

– ņemot vērā 1966. gada 16. decembra Starptautisko paktu par pilsoniskajām un 
politiskajām tiesībām un jo īpaši 20. panta 2. punktu,

– ņemot vērā 1965. gada 21. decembra Starptautisko konvenciju par jebkuras rasu 
diskriminācijas izskaušanu,

– ņemot 2003. gada 28. janvāra Konvencijas par kibernoziegumiem Papildu protokolu par 
rasisma un ksenofobijas noziedzīgajiem nodarījumiem, kas tiek izdarīti datorsistēmās3,

– ņemot vērā Reglamenta 114. panta 3. punktu un 94. pantu,

– ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ziņojumu (A6-0000/2007),

A. tā kā Eiropas Rasisma un ksenofobijas uzraudzības centra gada ziņojumi, salīdzinošie 
ziņojumi par rasistiskajiem noziegumiem, kā arī divi nesen izdotie ziņojumi par 
antisemītismu un islamofobiju atklāj, ka rasistiski noziegumi ir pastāvīga un nemainīga 
problēma visās dalībvalstīs; tiek lēsts, ka 2004. gadā vairāk nekā 9 miljoni personu ir 
kļuvušas par rasistisku noziegumu upuriem;

B. tā kā 2007. gads ir izsludināts par Eiropas vienlīdzīgu iespēju gadu un tā kā šajā gadā ir 
īpaši jāpastiprina visu diskriminācijas veidu apkarošana;

  
1 OV C 271 E, 12.11.2003, 558. lpp.
2 OV C 75 E, 26.3.2002, 269. lpp.
3 Eiropas Padomes līgumu sērija, EPLS Nr. 189
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C. tā kā visās dalībvalstīs pastāv tiesību akti, kuri paredz rasisma un ksenofobijas 
apkarošanu, tomēr pastāv būtiskas atšķirības starp tiem; tā kā fakts, ka pastāv šādas 
atšķirības, liecina par to, ka ir nepieciešams veikt harmonizāciju visā Eiropā, lai efektīvi 
apkarotu pārrobežu un Eiropas mēroga rasismu un ksenofobiju;

D. lai gan Padomē sarunas notiek jau vairākus gadus, par šā pamatlēmuma priekšlikumu 
joprojām nav panākta nekāda vienošanās;

E. tā kā Vācijas prezidentūra ir paudusi vēlmi atsākt sarunas par pamatlēmumu rasisma un 
ksenofobijas apkarošanai pēc vairākkārtējām konsultācijām, kuras ir apliecinājušas to, ka 
visu dalībvalstu delegācijas vēlas panākt vienošanos un tā kā šā pamatlēmuma pieņemšana 
ir viena no Vācijas prezidentūras prioritātēm;

F. tā kā pašlaik apspriestais teksts ir tapis vairākus gadus ilgušu sarunu rezultātā un tam ir 
jākļūst par sākuma punktu, lai Eiropā šajā jomā izstrādātu saturīgāku likumdošanu;

G. atgādina, ka 2002. gada 4. jūlijā Eiropas Parlaments pieņēma nostāju, kuras pamatā bija 
Komisijas 2001. gada sākotnējais priekšlikums, un ka pašlaik Padomē apspriestais teksts 
ir radies spraigu sarunu rezultātā, un līdz ar to būtiski mainījies; tāpēc uzskata, ka ar 
Eiropas Parlamentu ir jāapspriežas atkārtoti, pamatojoties uz tekstu, par kuru Padomē 
diskusijas notiek pašlaik;

H. atgādina, ka līdz ar šā pamatlēmuma pieņemšanu tiks atcelta vienotā rīcība 96/443/TI, un 
tāpēc pamatlēmums nedrīkst būt šaurāks par to,

1. ņemot vērā to, ka Vācijas prezidentūra ir ierosinājusi Padomei turpināt sarunas, 
pamatojoties uz 2007. gada 15. janvārī iesniegto tekstu, vēršas pie Padomes ar šādiem 
ieteikumiem:

a) sniegt spēcīgu politisku vēstījumu, paužot atbalstu pilsoņu Eiropai un nodrošināt 
pastiprinātu pamattiesību aizsardzību, lai trešo reizi nepiedzīvotu neveiksmi saistībā 
ar šā pamatlēmuma priekšlikumu;

b) nodrošināt, lai šis pamatlēmums sniegtu eiropeisku pievienoto vērtību salīdzinājumā 
ar 1996. gada vienoto rīcību un lai tas neaprobežotos ar dažādu valstu nostāju 
apkopojumu;

c) ļaut dalībvalstīm līdz ar pamatlēmuma pieņemšanu pieņemt deklarāciju, ar kuru tajā 
norādīto noziegumu noliegšanu vai banalizāciju padarītu par sodāmu, ja šie 
noziegumi ir par tādiem atzīti valsts tiesību aktos vai arī noteikti ar galīgu lēmumu, 
ko pieņēmusi šīs dalībvalsts tiesa vai kāda starptautiskā tiesa;

d) stingrāk un skaidrāk definēt izņēmumus un iespēju dažus rīcības veidus nepakļaut 
kriminālatbildībai, jo īpaši saistībā ar rīcību, kura vērsta pret kādu personu grupu vai 
šīs grupas locekli, pamatojoties uz reliģisko piederību;

e) izslēgt no pārkāpumu vidus sabiedriskās kārtības traucējuma jēdzienu, jo tas nav 
balstīts uz precīzu šā koncepta definīciju;
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f) saglabāt iespēju izdarīt atkāpi no dubultas apsūdzības principa, lai dotu iespēju 
dalībvalstīm sniegt savstarpēju palīdzību krimināllietās rasistisku un ksenofobu 
nodarījumu izmeklēšanai, kā arī lai ļautu apkarot pārrobežu rasistiskās organizācijas, 
kas ir panāktā kompromisa galvenais punkts;

g) iekļaut nevājināšanas klauzulu, kāda paredzēta 6. pantā Padomes 2000. gada 
29. jūnija Direktīvā 2000/43/EK, ar ko ievieš vienādas attieksmes principu pret 
personām neatkarīgi no rasu vai etniskās piederības1, lai šā pamatlēmuma 
pieņemšana neizraisītu pastāvošās aizsardzības pavājināšanos;

h) nodrošināt, lai, īstenojot pamatlēmumu, netiktu aizskartas saistības, kas noteiktas 
saskaņā ar 1965. gada 21. decembra Starptautisko konvenciju par jebkuras rasu 
diskriminācijas izskaušanu,

i) nodrošināt veiksmīgu pamatlēmuma īstenošanu, ļaujot Komisijas ziņojumā ievērot 
Pamattiesību aģentūras un attiecīgo NVO viedokli saskaņā ar Direktīvā 2000/43/EK 
izveidoto modeli;

j) izstrādāt pilnīgu tiesisko pamatu rasisma un ksenofobijas apkarošanai, kas dotu 
iespēju ātri pieņemt horizontālu direktīvu par diskriminācijas apkarošanu saskaņā ar 
Līguma 13. pantu un kas paredzētu efektīvas kriminālsankcijas, kuras būtu samērīgas 
un atturošas;

2. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo ieteikumu Padomei un informācijas nolūkā Komisijai, 
kā arī dalībvalstu parlamentiem un valdībām.

  
1 OV L 180, 19.7.2000., 22. lpp.


