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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS HENSTILLING TIL RÅDET

om udviklingen i forhandlingerne om en rammeafgørelse om bekæmpelse af racisme og 
fremmedhad
(2007/2035(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til forslag til henstilling til Rådet af Martine Roure for PSE-Gruppen om 
udviklingen i forhandlingerne om en rammeafgørelse om bekæmpelse af racisme og 
fremmedhad (B6-0076/2007),

– der henviser til sin lovgivningsmæssige beslutning af 4. juli 2002 om forslag til Rådets 
rammeafgørelse om bekæmpelse af racisme og fremmedhad1,

– der henviser til fælles aktion 96/443/RIA om bekæmpelse af racisme og fremmedhad,

– der henviser til Kommissionens forslag til Rådets rammeafgørelse om bekæmpelse af 
racisme og fremmedhad (KOM(2001)0664)2,

– der henviser til Rådets forslag fra 2005 kaldet "Luxembourg-kompromiset" (dokument 
8994/1/05 REV 1 DROIPEN 24; 8994/1/05 REV ADD 1 DROIPEN 24),

– der henviser til Rådets forslag fra januar 2007 (dokument 5118/07 DROIPEN 1),

– der henviser til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder af 16.
december 1966, især artikel 20, stk. 2,

– der henviser til den internationale konvention om afskaffelse af alle former for 
racediskrimination af 21. december 1965, 

– der henviser til tillægsprotokollen til konventionen om internetkriminalitet af 28. januar 
2003 vedrørende retsforfølgelse af edb-aktiviteter, der udspringer af fremmedhad og 
racisme3,

– der henviser til forretningsordenens artikel 114, stk. 3, og artikel 94,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre 
Anliggender (A6-0000/2007),

A. der henviser til, at årsberetningerne fra EUMC (Det Europæiske Observatorium for 
Racisme og Fremmedhad), dets sammenlignende rapporter om racistiske forbrydelser og 
de to seneste rapporter om antisemitisme og islamofobi har vist, at racistiske forbrydelser 
er et vedvarende problem i alle medlemsstaterne, samt at det anslås, at mere end ni 
millioner mennesker var ofre for en racistisk forbrydelse i 2004,

  
1 EUT C 271 E af 12.11.2003, s. 558.
2 EFT C 75 E af 26.3.2002, s. 269.
3 Europarådets traktatserie, nr. 189.
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B. der henviser til, at 2007 er erklæret europæisk år for lige muligheder for alle, og at der i 
2007 således bør lægges særlig vægt på at bekæmpe alle former for forskelsbehandling,

C. der henviser til, at der, selv om alle medlemsstaternes lovgivning indeholder bestemmelser 
til bekæmpelse af racisme og fremmedhad, ikke desto mindre er store indbyrdes forskelle 
mellem de pågældende lovgivninger, hvilket understreger nødvendigheden af en 
harmonisering heraf på europæisk plan for at sikre en effektiv bekæmpelse af racisme og 
fremmedhad, både på tværs af landegrænser og i Europa som helhed,

D. der henviser til, at man til trods for mange års forhandlinger i Rådet endnu ikke er nået til 
enighed om dette forslag til rammeafgørelse,

E. der henviser til, at det tyske formandskab har tilkendegivet, at det agter at genoptage 
forhandlingerne om rammeafgørelsen om bekæmpelse af racisme og fremmedhad efter en 
række høringer, som har overbevist formandskabet om samtlige de nationale delegationers 
ønske om at nå til enighed, samt at vedtagelsen af denne rammeafgørelse vil være en af 
formandskabets prioriteter,

F. der henviser til, at det nuværende oplæg er resultatet af mange års forhandlinger og bør 
danne udgangspunkt for vedtagelsen af en mere helstøbt europæisk lovgivning på dette 
område,

G. der henviser til, at Europa-Parlamentet den 4. juli 2002 vedtog en beslutning på grundlag 
af Kommissionens oprindelige forslag fra 2001, at det forslag, der på nuværende tidspunkt 
drøftes i Rådet, er resultatet af omfattende forhandlinger og således er ændret i væsentlig 
grad, og at Parlamentet derfor på ny bør høres om forslaget,

H. der minder om, at vedtagelsen af denne rammeafgørelse vil resultere i, at den fælles aktion 
96/443/RIA ophæves, og at den derfor ikke bør have en mere begrænset rækkevidde end 
den fælles aktion,

1. henstiller, i betragtning af at det tyske formandskab har bedt Rådet om at fortsætte 
forhandlingerne på grundlag af et forslag, der blev forelagt den 15. januar 2007, til Rådet 
at træffe følgende foranstaltninger:

a) udsende et stærkt politisk budskab til fordel for et "Borgernes Europa", sikre en bedre 
beskyttelse af de grundlæggende rettigheder og undgå, at den pågældende 
rammeafgørelse forkastes for tredje gang,

b) sikre, at rammeafgørelsen giver en europæisk merværdi i forhold til den fælles aktion 
fra 1996 og ikke blot kombinerer de forskellige nationale holdninger,

c) ved vedtagelsen af rammeafgørelsen at tillade medlemsstaterne at afgive en erklæring, 
ifølge hvilken de kan forbyde benægtelse eller grov banalisering af strafbare
handlinger, hvis disse kvalificeres som sådan i henhold til national lovgivning eller i 
en definitiv afgørelse fra en national domstol i den pågældende medlemsstat eller en 
international domstol,

d) mere klart definere undtagelser og muligheder for at fritage visse former for adfærd fra 
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strafferetligt ansvar, navnlig for så vidt angår adfærd rettet mod en gruppe personer 
eller et medlem af en sådan gruppe, som defineres med henvisning til dennes religion,

e) udelukke begrebet forstyrrelse af den offentlige orden fra overtrædelserne, da det ikke 
tager udgangspunkt i en nøjagtig definition,

f) bibeholde muligheden for at fravige princippet om dobbelt strafbarhed for at fremme 
gensidig juridisk bistand medlemsstaterne imellem på det retslige område med henblik 
på retsforfølgning af racistisk og fremmedfjendsk adfærd og med henblik på at give 
mulighed for at bekæmpe grænseoverskridende racistiske bevægelser som en 
afgørende del af det indgåede kompromis, 

g) indføje en klausul - som indeholdt i artikel 6 i Rådets direktiv 2000/43/EF af 29. juni 
2000 om gennemførelse af princippet om ligebehandling af alle uanset race eller 
etnisk oprindelse1 - om opretholdelse af beskyttelsesniveauet for at sikre, at 
gennemførelsen af rammeafgørelsen ikke fører til en svækkelse af den eksisterende 
beskyttelse,

h) sikre, at gennemførelsen af rammeafgørelsen ikke berører forpligtelser i henhold til 
den internationale konvention om afskaffelse af alle former for racediskrimination af 
21. december 1965,

i) sikre en effektiv gennemførelse af rammeafgørelsen ved at lade Kommissionens 
rapport tage hensyn til udtalelser fra Den Europæiske Unions Agentur for 
Grundlæggende Rettigheder og berørte ngo'er i overensstemmelse med den model, der 
er fastlagt i direktiv 2000/43/EF,

j) indføre en fyldestgørende retlig ramme til fremme af bekæmpelse af racisme og 
fremmedhad ved at skabe grundlag for en hurtig vedtagelse af et horisontalt direktiv 
om bekæmpelse af forskelsbehandling i overensstemmelse med EF-traktatens artikel 
13 og ved at indføre effektive og afskrækkende strafferetlige sanktioner, der står i 
rimeligt forhold til overtrædelsen;

2. pålægger sin formand at sende denne henstilling til Rådet og, til orientering, til 
Kommissionen samt til medlemsstaternes parlamenter og regeringer.

  
1 EFT L 180 af 19.7.2000, s. 22.


