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EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Lūgumrakstu komiteja

1.9.2009

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0304/2009, ko iesniedza Rumānijas valstspiederīgais Ciprian 
Filip, par diskriminējošo attieksmi pret Itālijā dzīvojošiem Rumānijas pilsoņiem

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs protestē pret Itālijas labā spārna partiju, kuras atbalsta daļa Itālijas 
plašsaziņas līdzekļu, negatīvajiem izteikumiem par Rumānijas pilsoņiem. Lūgumraksta 
iesniedzējs apgalvo, ka šādas runas, vainojot Itālijā dzīvojošus Rumānijas pilsoņus bezdarba 
palielināšanā un noziedzīgās darbībās, ir diskriminējošas un pārkāpj Eiropas tiesību aktus. 
Lūgumraksta iesniedzējs lūdz Eiropas Savienību veikt steidzamus pasākumus, lai to nosodītu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 15. jūnijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 1. septembrī

„Lūgumraksta iesniedzējs protestē pret Itālijas labā spārna partiju, kuras atbalsta daži Itālijas 
plašsaziņas līdzekļi, negatīvajiem izteikumiem par Rumānijas pilsoņiem. Lūgumraksta 
iesniedzējs sūdzas, ka šādi izteikumi vaino Rumānijas pilsoņus, kas dzīvo Itālijā, nesenajā 
bezdarba palielinājumā un noziedzīgās darbībās. Lūgumraksta iesniedzējs lūdz Eiropas 
Savienību veikt steidzamus pasākumus, lai nosodītu šādu rīcību.

Komisija atkārtoti ir nosodījusi un noraidījusi visas rasisma izpausmes, jo šīs parādības nav 
savienojamas ar principiem, uz kuriem balstīta ES. Komisija cīnās pret šīm izpausmēm ar 
visām tās pilnvarām, kuras EK līgums tai piešķir.

2008. gada 28. novembrī Padome pieņēma Pamatlēmumu par krimināltiesību izmantošanu 
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cīņā pret noteiktiem rasisma un ksenofobijas veidiem un izpausmēm. Šī instrumenta mērķis ir 
nodrošināt, ka visās dalībvalstīs tāda tīša rīcība kā aicinājums uz vardarbību vai naidu, kas 
vērsti pret cilvēku grupu vai šādas grupas locekli, ko raksturo rase, ādas krāsa, izcelsme, 
reliģija vai ticība, nacionālā vai etniskā izcelsme, tiek uzskatīta par noziedzīgu nodarījumu.

Ārpus Eiropas Savienības kompetences dalībvalstīm ir jānodrošina, ka tiek efektīvi ievērotas 
pamattiesības, tai skaitā to personu tiesības, kas pieder minoritātēm. Dalībvalstīm arī 
jānodrošina, ka notiek cīņa pret rasismu un ksenofobiju, piemērojot to starptautiskās saistības 
un valsts tiesību aktus.”


