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ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

σχετικά με την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων επί της απόφασης-πλαισίου για την 
καταπολέμηση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας
(2007/2035(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση σύστασης προς το Συμβούλιο που υπέβαλε η Martine Roure 
εξ ονόματος της Ομάδας PSE σχετικά με την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων επί της 
απόφασης-πλαισίου για την καταπολέμηση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας 
(B6-XXXX/2007),

– έχοντας υπόψη τη θέση του, της 4ης Ιουλίου 2002, για την καταπολέμηση του ρατσισμού 
και της ξενοφοβίας1,

– έχοντας υπόψη την κοινή δράση 96/443/ΔΕΥ σχετικά με την καταπολέμηση του 
ρατσισμού και της ξενοφοβίας,

– έχοντας υπόψη την πρόταση απόφασης-πλαισίου του Συμβουλίου για την καταπολέμηση 
του ρατσισμού και της ξενοφοβίας, υποβληθείσα από την Επιτροπή (COM(2001)0664)2,

– έχοντας υπόψη την πρόταση του Συμβουλίου του 2005 με τίτλο «Συμβιβασμός του 
Λουξεμβούργου» (έγγραφα 8994/1/05 REV 1 DROIPEN 24· 8994/1/05 REV ADD 1 
DROIPEN 24),

– έχοντας υπόψη την πρόταση του Συμβουλίου του Ιανουαρίου 2007 (έγγραφο 5118/07 
DROIPEN 1),

– έχοντας υπόψη το διεθνές Σύμφωνο περί αστικών και πολιτικών δικαιωμάτων της 16ης 
Δεκεμβρίου 1966, και ιδίως το άρθρο 20, παράγραφος 2 αυτού,

– έχοντας υπόψη τη διεθνή σύμβαση για την εξάλειψη κάθε μορφής φυλετικών διακρίσεων 
της 21ης Δεκεμβρίου 1965, 

– έχοντας υπόψη το πρόσθετο πρωτόκολλο της Σύμβασης για το έγκλημα στον 
κυβερνοχώρο της 28ης Ιανουαρίου 2003, σχετικά με την ποινικοποίηση πράξεων 
ρατσιστικής και ξενοφοβικής φύσης, οι οποίες διαπράττονται μέσω της χρήσης 
συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών3,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 114, παράγραφος 3, και το άρθρο 94 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και 
Εσωτερικών Υποθέσεων (A6-0000/2007),

  
1 ΕΕ C 271 E της 12.11.2003, σελ. 558.
2 ΕΕ C 75 E της 26.3.2002, σελ. 269.
3 Σειρά συνθηκών του Συμβουλίου της Ευρώπης, STCE αριθ. 189.



PE 386.339v01-00 4/6 PR\655850EL.doc

EL

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ετήσιες εκθέσεις του EUMC (Ευρωπαϊκού παρατηρητηρίου 
των φαινομένων ρατσισμού και ξενοφοβίας), τις συγκριτικές εκθέσεις του σχετικά με τα 
ρατσιστικά εγκλήματα, και τις δύο πρόσφατες εκθέσεις σχετικά με τον αντισημιτισμό και 
την ισλαμοφοβία, κατέδειξαν ότι τα ρατσιστικά εγκλήματα αποτελούν ένα επίμονο και 
σταθερό πρόβλημα στο σύνολο των κρατών μελών· εκτιμάται ότι περισσότερα από 9 
εκατομμύρια άτομα υπήρξαν θύματα ρατσιστικού εγκλήματος το 2004,

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι το έτος 2007 ανακηρύχθηκε Ευρωπαϊκό Έτος Ίσων Ευκαιριών 
για Όλους και ότι κρίνεται σκόπιμο κατά τη διάρκεια του έτους αυτού να δοθεί ιδιαίτερη 
έμφαση στην καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι παρόλο που όλα τα κράτη μέλη διαθέτουν νομοθεσία για την 
καταπολέμηση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας, υφίστανται σοβαρές αποκλίσεις 
μεταξύ τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εν λόγω ποικιλομορφία υπογραμμίζει την ανάγκη 
ευρωπαϊκής εναρμόνισης προκειμένου να διασφαλισθεί αποτελεσματικά η καταπολέμηση 
του ρατσισμού και της ξενοφοβίας σε διασυνοριακό επίπεδο και στην Ευρώπη 
γενικότερα,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι παρά την πάροδο πολλών ετών διαπραγμάτευσης στο Συμβούλιο, 
δεν έχει ακόμα επιτευχθεί καμία συμφωνία επί της εν λόγω πρότασης απόφασης-
πλαισίου,

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η γερμανική Προεδρία εξέφρασε την πρόθεσή της να επαναλάβει 
τις διαπραγματεύσεις για την απόφαση-πλαίσιο σχετικά με την καταπολέμηση του 
ρατσισμού και της ξενοφοβίας κατόπιν μιας σειράς διαβουλεύσεων κατά τις οποίες 
επείσθη για τη βούληση όλων των εθνικών αντιπροσωπειών να καταλήξουν σε συμφωνία, 
και ότι η έκδοση της εν λόγω απόφασης-πλαισίου αποτελεί προτεραιότητα της προεδρίας 
της,

ΣΤ.λαμβάνοντας υπόψη ότι το κείμενο που συζητείται επί του παρόντος αποτελεί προϊόν 
πολυετών διαπραγματεύσεων και θα πρέπει να αποτελέσει την αφετηρία για τη θέσπιση 
μιας πιο τεκμηριωμένης ευρωπαϊκής νομοθεσίας σε αυτόν τον τομέα,

Ζ. υπενθυμίζοντας ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε τη θέση του στις 4 Ιουλίου 
2002, ότι η εν λόγω θέση βασιζόταν ωστόσο στην αρχική πρόταση της Επιτροπής του 
2001, και ότι το κείμενο που συζητείται επί του παρόντος στο Συμβούλιο αποτελεί προϊόν 
δύσκολων διαπραγματεύσεων και συνεπώς έχει υποστεί ουσιαστικές αλλαγές· 
λαμβάνοντας υπόψη, κατά συνέπεια, ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να κληθεί να 
γνωμοδοτήσει εκ νέου επί τη βάσει του κειμένου που συζητείται επί του παρόντος στο 
Συμβούλιο,

Η. υπενθυμίζοντας ότι η έκδοση της εν λόγω απόφασης-πλαισίου θα έχει ως συνέπεια την 
κατάργηση της κοινής δράσης 96/443/ΔΕΥ και ότι θα πρέπει, συνεπώς, να μην 
υπολείπεται αυτής,

1. λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η γερμανική Προεδρία πρότεινε στο Συμβούλιο να 
συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις βάσει ενός κειμένου που παρουσιάστηκε στις 15 
Ιανουαρίου 2007, απευθύνει στο Συμβούλιο τις ακόλουθες συστάσεις:
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α) να στείλει ένα ισχυρό πολιτικό μήνυμα υπέρ μιας Ευρώπης των πολιτών και να 
διασφαλίσει μια αυξημένη προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων, αποφεύγοντας 
μια τρίτη αποτυχία όσον αφορά την εν λόγω πρόταση απόφασης-πλαισίου,

β) να διασφαλίσει ότι η εν λόγω απόφαση-πλαίσιο θα προσδώσει ευρωπαϊκή 
προστιθέμενη αξία σε σχέση με την κοινή δράση του 1996 και δεν θα περιοριστεί 
στον συνδυασμό των διαφόρων εθνικών θέσεων,

γ) να επιτρέψει στα κράτη μέλη να προβούν, κατά την έγκριση της απόφασης-πλαισίου, 
σε μια δήλωση σύμφωνα με την οποία θα μπορούν να καταστήσουν αξιόποινη την 
κατάφωρη άρνηση ή την υπεραπλούστευση των αναφερόμενων εγκλημάτων εάν τα 
εν λόγω εγκλήματα έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοια βάσει της εθνικής νομοθεσίας ή 
έχουν καθοριστεί βάσει τελεσίδικης απόφασης δικαστικής αρχής του συγκεκριμένου 
κράτους μέλους ή διεθνούς δικαστικής αρχής,

δ) να καθορίσει με αυστηρότερο και σαφέστερο τρόπο τις παρεκκλίσεις και τις 
δυνατότητες εξαίρεσης ορισμένων συμπεριφορών από την ποινική ευθύνη, ιδίως 
όσον αφορά τις συμπεριφορές που στρέφονται κατά μιας ομάδας ατόμων ή ενός 
μέλους μιας τέτοιας ομάδας που προσδιορίζεται με βάση τη θρησκεία της,

ε) να αποκλείσει από τις παραβάσεις την έννοια της διατάραξης της δημόσιας τάξης, 
διότι δεν βασίζεται σε ακριβή ορισμό της έννοιας αυτής,

στ) να διατηρήσει την πιθανή παρέκκλιση από την αρχή της διπλής ποινικοποίησης 
προκειμένου να επιτραπεί η αμοιβαία δικαστική συνδρομή μεταξύ των κρατών 
μελών για τη δίωξη ρατσιστικών και ξενοφοβικών συμπεριφορών και να επιτραπεί η 
καταπολέμηση των διασυνοριακών ρατσιστικών κινημάτων ως βασικό μέρος της 
συμβιβαστικής λύσης που εξευρέθηκε,

ζ) να συμπεριλάβει μια ρήτρα μη υποβάθμισης όπως αυτή που περιλαμβάνεται στο 
άρθρο 6 της οδηγίας 2000/43/ΕΚ του Συμβουλίου της 29ης Ιουνίου 2000 περί 
εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή 
εθνοτικής τους καταγωγής1, και τούτο προκειμένου να διασφαλισθεί ότι η εφαρμογή
της απόφασης-πλαισίου δεν θα οδηγήσει σε εξασθένηση των υφιστάμενων μέσων 
προστασίας,

η) να προβλέψει ώστε η εφαρμογή της απόφασης-πλαισίου να μην προσβάλει καμία 
υποχρέωση που επιβάλλεται δυνάμει της διεθνούς σύμβασης για την εξάλειψη κάθε 
μορφής φυλετικών διακρίσεων της 21ης Δεκεμβρίου 1965,

θ) να διασφαλίσει την ορθή εφαρμογή της απόφασης-πλαισίου επιτρέποντας στην 
έκθεση της Επιτροπής να λάβει υπόψη τη γνώμη του Οργανισμού θεμελιωδών 
δικαιωμάτων και των ενδιαφερόμενων μη κυβερνητικών οργανώσεων, σύμφωνα με 
το πρότυπο που καθορίζεται στην οδηγία 2000/43/ΕΚ,

ι) να καθιερώσει ένα πλήρες νομικό πλαίσιο υπέρ της καταπολέμησης του ρατσισμού 
και της ξενοφοβίας επιτρέποντας τη γρήγορη έκδοση μιας οριζόντιας οδηγίας για την 

  
1 ΕΕ L 180 της 19.7.2000, σελ. 22.
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καταπολέμηση των διακρίσεων σύμφωνα με το άρθρο 13 της Συνθήκης και 
προβλέποντας αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές ποινικές κυρώσεις,

2. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα σύσταση στο Συμβούλιο και, για 
ενημέρωση, στην Επιτροπή, καθώς και στα κοινοβούλια και στις κυβερνήσεις των 
κρατών μελών.


