
PR\655850BG.doc PE 386.339v01-00

BG BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

НЕОКОНЧАТЕЛЕН
2007/2035(INI)

5.3.2007

ПРОЕКТОДОКЛАД
съдържащ предложение за препоръка на Европейския парламент до 
Съвета относно развитието на преговорите по рамковото решение за 
борба с расизма и ксенофобията
(2007/2035(INI))

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

Докладчик: Martine Roure



PE 386.339v01-00 2/5 PR\655850BG.doc

BG

PR_INI_art114

СЪДЪРЖАНИЕ

Страница

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРЕПОРЪКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ДО СЪВЕТА.3



PR\655850BG.doc 3/5 PE 386.339v01-00

BG

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРЕПОРЪКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ДО 
СЪВЕТА

относно развитието на преговорите по рамковото решение за борба с расизма и 
ксенофобията
(2007/2035(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението за препоръка до Съвета, представено от Martine 
Roure от името на групата PSE относно развитието на преговорите по рамковото 
решение за борба с расизма и ксенофобията (B6-XXXX/2007),

– като взе предвид позицията си от 4 юли 2002 г. относно борбата с расизма и 
ксенофобията1,

– като взе предвид Общо действие 96/443/ПВР относно действията с расизма и 
ксенофобията,

– като взе предвид предложението на Комисията за рамково решение на Съвета 
относно борбата с расизма и ксенофобията (COM(2001)0664)2,

– като взе предвид предложението на Съвета от 2005 г., наречено "Компромисът 
от Люксембург" (документи 8994/1/05 REV 1 DROIPEN 24; 8994/1/05 REV ADD
1 DROIPEN 24),

– като взе предвид предложението на Съвета от януари 2007 г. (документ 5118/07 
DROIPEN 1),

– като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права от 16 
декември 1966 г., и по-специално член 20, параграф 2 от него,

– като взе предвид Международната конвенция за премахване на всички форми на 
расова дискриминация от 21 декември 1965 г., 

– като взе предвид Допълнителния протокол към Конвенцията за кибер 
престъпления от 28 януари 2003 г. относно обявяването за престъпления на 
расистки и ксенофобски действия, извършени чрез информационни системи3,

– като взе предвид член 114, параграф 3, и член 94 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и 
вътрешни работи (A6-0000/2007),

A. като има предвид, че годишните доклади на Европейския център за мониторинг на 
расизма и ксенофобията (EUMC), съпоставителните доклади на центъра за 

  
1 ОВ C 271 E, 12.11.2003, стp 558.
2 ОВ C 75 E, 26.3.2002, стp 269.
3 Поредица договори на Съвета на Европа, ПДСЕ № 189.



PE 386.339v01-00 4/5 PR\655850BG.doc

BG

престъпленията по расистки подбуди и двата неотдавнашни доклада за 
антисемитизма и ислямофобията показаха, че престъпленията по расистки подбуди 
са продължаващ и траен проблем в държавите-членки и, че има данни за над 9 
милиона лица, пострадали от престъпление по расистки подбуди през 2004 г.,

Б. като има предвид, че 2007 година бе обявена за европейска година на равните 
възможности за всички, и че през тази година следва да се постави особен акцент 
върху борбата с всички форми на дискриминация,

В. като има предвид, че въпреки обстоятелството, че всички държави-членки 
разполагат със законодателство в областта за борбата с расизма и ксенофобията,  
съществуват съществени различия между тези законодателства; че тези различия 
извеждат на преден план необходимостта от хармонизация на европейско равнище с 
оглед гарантирате на ефективна борба с трансграничния расизъм и ксенофобията и 
в Европа като цяло,

Г. като има предвид, че независимо от многогодишните преговори в Съвета, не беше 
постигнато съгласие по предложението за рамково решение,

Д. като има предвид, че германското председателство ясно заяви своето намерение да 
възобнови преговорите по рамковото решение относно борбата с расизма и 
ксенофобията, вследствие на поредица от консултации, които го убедиха във волята 
на всички национални делегации да постигнат съгласие, и че приемането на това 
рамково решение е сред приоритетите на председателството,

Е. като има предвид, че понастоящем обсъжданият текст е резултат от
няколкогодишни преговори и трябва да съставлява отправна точка за изработване
на предлагащо по-добри възможности европейско законодателство в тази област,

Ж. като припомня, че Европейският парламент прие становище по този въпрос на 4 
юли 2002 г., като това становище обаче се основана на първоначалното 
предложение на Комисията от 2001 г., и че понастоящем обсъжданият в Съвета 
текст е плод на усърдни преговори, вследствие на които е претърпял съществени
изменения; като счита, че следва да се извърши повторно допитване до Парламента 
въз основа на понастоящем обсъждания в Съвета текст,

З. като припомня, че приемането на рамково решение ще доведе до отмяна на Общо 
действие 96/443/ПВР и в тази връзка не е целесъобразно рамковото решение да 
съдържа по-ниски стандарти от общото действие,

1. като отчита факта, че германското председателство е предложило на Съвета да 
продължи преговорите въз основа на текст, представен на 15 януари 2007 г., отправя 
следните препоръки към Съвета:

a) да излъчи силно политическо послание в подкрепа на една Европа на 
гражданите и да гарантира висока степен на защита на основните права, като
избегне трети неуспех във връзка с това предложение за рамково решение,

б) да гарантира, че това рамково решение ще създаде допълнителна европейска 
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добавена стойност спрямо общото действие от 1996 г. и да не се ограничава до 
съчетаването на различните национални позиции,

в) да позволи на държавите-членки, при приемането на рамковото решение, да 
направят декларация, по силата на която да могат да въведат наказателна 
отговорност за отрицанието или банализирането на посочените престъпления, 
ако тези престъпления са квалифицирани като такива от национално 
законодателство или са били установени с влязла в сила присъда, произнесена 
от национален съдебен орган на същата държава-членка или от международен 
съд,

г) да определи по-ясно и точно отклоненията и възможностите за изключване на 
наказателната отговорност за някои поведения, по-специално по отношение на 
поведения, насочени с група или член на такава група, определен по
религиозен принцип,

д) да изключи от нарушенията понятието нарушаване на обществения ред, тъй 
като то не се основава на точното определение на това понятие,

е) да запази евентуалните отклонения от принципа на двойното инкриминиране, 
за да позволи правната помощ между държавите-членки за преследване на 
расистки и ксенофобски поведения и да позволи борбата с трансграничните 
расистки движения като основна част от постигнатия компромис,

ж) да включи клауза за недопускане на отстъпление от минималните изисквания, 
определени в член 6 от Директива 2000/43/ЕО на Съвета от 29 юни 2000 г. 
относно прилагане на принципа на равно третиране на лица без разлика  на 
расата или етническия произход1, и да гарантира, че прилагането на рамковото 
решение няма да доведе до отслабване на съществуващата закрила,

з) да гарантира, че прилагането на рамковото решение няма да засегне никое 
задължение, възложено по силата Международната конвенция за премахване 
на всички форми на расова дискриминация от 21 декември 1965 г.,

и) да осигури правилно прилагане на рамковото решение, като позволи на доклада 
на Комисията да вземе предвид становището на Агенцията за основните права 
и заинтересованите неправителствени организации по модела на Директива 
2000/43/ЕО,

й) да цялостна правна уредба за борбата с расизма и ксенофобията, като направи 
възможно бързото приемане на хоризонтална директива за борбата с
дискриминациите, съгласно член 13 от договора и предвиди ефективни 
съразмерни и възпиращи наказателноправни санкции,

2. Възлага на своя председателя да предаде настоящата препоръка на Съвета и за 
сведение на Комисията, както и на парламентите и правителствата на държавите-
членки.

  
1 ОВ L 180, 19.7.2000, стp. 22.


