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PROJEKT ZALECENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO DLA RADY

w sprawie postępów w negocjacjach dotyczących decyzji ramowej w sprawie zwalczania 
rasizmu i ksenofobii
(2007/2035(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając projekt zalecenia dla Rady, który złożyła Martine Roure w imieniu grupy 
politycznej PSE w sprawie postępów w negocjacjach dotyczących decyzji ramowej w 
sprawie zwalczania rasizmu i ksenofobii, (B6-XXXX/2007),

– uwzględniając swoje stanowisko z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie zwalczania rasizmu i 
ksenofobii1,

– uwzględniając wspólne działanie (96/443/WSiSW) dotyczące działania w celu zwalczania 
rasizmu i ksenofobii,

– uwzględniając wniosek dotyczący decyzji ramowej Rady w sprawie zwalczania rasizmu i 
ksenofobii przedstawiony przez Komisję (COM(2001)0664)2,

– uwzględniając wniosek Rady z 2005 r. nazwany „kompromisem luksemburskim” 
(dokumenty 8994/1/05 REV 1 DROIPEN 24, 8994/1/05 REV ADD 1 DROIPEN 24),

– uwzględniając wniosek Rady ze stycznia 2007 r. (dokument 5118/07 DROIPEN 1),

– uwzględniając Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych z dnia 16 
grudnia 1966 r., a zwłaszcza art. 20 ust. 2,

– uwzględniając Międzynarodową Konwencję w sprawie Likwidacji Wszelkich Form 
Dyskryminacji Rasowej z dnia 21 grudnia 1965 r.,

– uwzględniając Protokół dodatkowy do Konwencji o cyberprzestępczości z dnia 
28 stycznia 2003 r. dotyczący karania czynów o charakterze rasistowskim i 
ksenofobicznym, popełnianych przy użyciu systemów komputerowych3,

– uwzględniając art. 114 ust. 3 oraz art. 94 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw 
Wewnętrznych (A6-0000/2007),

A. mając na uwadze, że sprawozdania roczne Europejskiego Centrum Monitorowania 
Rasizmu i Ksenofobii, jego raporty porównawcze na temat przestępstw na tle 
rasistowskim oraz dwa niedawno opublikowane raporty na temat antysemityzmu i 
islamofobii wykazały, że przestępstwa na tle rasistowskim są nadal utrzymującym się i 
niezmiennym problemem we wszystkich państwach członkowskich; szacuje się, że ponad 

  
1 Dz.U. C 271 E z 12.11.2003, str. 558.
2 Dz.U. C 75 E z 26.3.2002, str. 269.
3 Rada Europy, Seria traktatów europejskich, nr 189.
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9 mln osób padło ofiarą przestępstwa na tle rasistowskim w 2004 r.,

B. mając na uwadze, że rok 2007 został ogłoszony Europejskim Rokiem Równych Szans dla 
Wszystkich oraz że w trakcie tego roku należy położyć szczególny nacisk na zwalczanie 
wszelkich form dyskryminacji,

C. mając na uwadze, że pomimo iż wszystkie państwa członkowskie dysponują przepisami 
prawnymi w celu zwalczania rasizmu i ksenofobii, istnieje pomiędzy nimi wiele istotnych 
rozbieżności; rozbieżności te wskazują na wyraźną potrzebę ujednolicenia przepisów na 
poziomie europejskim, aby zapewnić skuteczne zwalczanie rasizmu i ksenofobii na 
szczeblu transgranicznym, jak i ogólnoeuropejskim,

D. mając na uwadze, że pomimo wieloletnich negocjacji w Radzie nie osiągnięto do tej pory 
porozumienia w sprawie wspomnianego wniosku dotyczącego propozycji ramowej,

E. mając na uwadze, że niemiecka prezydencja wyraziła zamiar wznowienia negocjacji 
dotyczących decyzji ramowej w sprawie zwalczania rasizmu i ksenofobii w następstwie 
szeregu konsultacji, z których wyniosła przekonanie, że wszystkie delegacje krajowe 
pragną osiągnięcia porozumienia, oraz mając na uwadze, że przyjęcie tej decyzji stanowi 
jeden z jej priorytetów,

F. mając na uwadze, że tekst, nad którym obecnie toczy się debata, jest owocem wieloletnich 
negocjacji i powinien stanowić punkt wyjścia do wdrożenia obszerniejszych przepisów 
unijnych w tej dziedzinie,

G. mając na uwadze, że Parlament Europejski przyjął swoje stanowisko dnia 4 lipca 2002 r., 
lecz dotyczyło ono pierwotnego wniosku Komisji z 2001 r., oraz że tekst, nad którym 
obecnie toczy się debata w Radzie, jest owocem żmudnych negocjacji i – co za tym idzie 
– uległ zasadniczym zmianom; uznając w związku z tym, że należy ponownie zasięgnąć 
opinii Parlamentu w oparciu o tekst, nad którym obecnie toczy się debata w Radzie,

H. przypominając, że przyjęcie decyzji ramowej pociągnie za sobą uchylenie wspólnego 
działania 96/443/WSiSW i że w związku z tym powinna ona iść o krok dalej niż to 
działanie,

1. mając na względzie, że prezydencja niemiecka zaproponowała Radzie, by kontynuowała 
negocjacje w oparciu o tekst przedłożony dnia 15 stycznia 2007 r., występuje do Rady z 
następującymi zaleceniami:

a) wyrażenie zdecydowanego politycznego poparcia dla Europy obywateli oraz 
zapewnienie ścisłej ochrony praw podstawowych poprzez uniknięcie trzeciego z 
kolei niepowodzenia związanego ze wspomnianym projektem decyzji ramowej,

b) zapewnienie, by decyzja ramowa wniosła europejską wartość dodaną w stosunku do 
wspólnego działania z 1996 r. i nie ograniczyła się tylko do połączenia różnych 
stanowisk państw członkowskich,

c) w trakcie przyjmowania decyzji ramowej, zezwolenie państwom członkowskim na 
złożenie deklaracji, w której będą mogły one ustanowić karalność takich czynów, jak 
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zaprzeczanie określonym przestępstwom czy ich prostackie banalizowanie, pod 
warunkiem że przestępstwa te zostały zakwalifikowane jako takie w prawodawstwie 
krajowym, lub zostały uznane za takie prawomocnym orzeczeniem sądu krajowego 
danego państwa członkowskiego lub sądu międzynarodowego,

d) ściślejsze i jaśniejsze określenie odstępstw i możliwości wyłączenia niektórych 
zachowań spod odpowiedzialności karnej, zwłaszcza jeśli chodzi o zachowania 
skierowane przeciwko grupie osób lub przeciwko członkowi takiej grupy ze względu 
na religię,

e) wyłączenie z definicji czynu zabronionego pojęcia zakłócenia porządku publicznego, 
gdyż nie opiera się ono na dokładnej definicji tego pojęcia,

f) utrzymanie możliwości odstępstwa od zasady podwójnej karalności czynu, będącej 
zasadniczą częścią osiągniętego kompromisu, aby umożliwić wzajemną pomoc 
prawną między państwami członkowskimi w ściganiu zachowań rasistowskich i 
ksenofobicznych oraz umożliwić zwalczanie transgranicznych ruchów rasistowskich,

g) włączenie takiej klauzuli o zachowaniu poziomu ochrony, jak ta zawarta w art. 6 
dyrektywy Rady 2000/43/WE z dnia 29 czerwca 2000 r. wprowadzającej w życie 
zasadę równego traktowania osób bez względu na pochodzenie rasowe lub etniczne1, 
by wdrożenie decyzji ramowej nie spowodowało zmniejszenia istniejącej ochrony,

h) zapewnienie, by wdrożenie decyzji ramowej nie uniemożliwiło wywiązywania się ze 
zobowiązań nałożonych Międzynarodową Konwencją w sprawie Likwidacji 
Wszelkich Form Dyskryminacji Rasowej z dnia 21 grudnia 1965 r.,

i) zapewnienie prawidłowego wdrożenia decyzji ramowej, umożliwiając jednocześnie 
Komisji uwzględnienie w sprawozdaniu opinii Agencji Praw Podstawowych oraz 
właściwych organizacji pozarządowych zgodnie ze wzorcem ustalonym w 
dyrektywie 2000/43/WE,

j) ustanowienie ścisłych ram prawnych na rzecz zwalczania rasizmu i ksenofobii 
poprzez umożliwienie szybkiego przyjęcia dyrektywy horyzontalnej w sprawie 
zwalczania dyskryminacji zgodnie z art. 13 TWE, przewidującej skuteczne, 
proporcjonalne i odstraszające sankcje karne,

2. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszego zalecenia Radzie 
oraz przedstawienia go do wglądu Komisji, jak również parlamentom i rządom państw 
członkowskich.

  
1 Dz.U. L 180 z 19.7.2000, str. 22.


