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PROPUNERE DE RECOMANDARE A PARLAMENTULUI EUROPEAN 
ADRESATĂ CONSILIULUI

privind evoluţia negocierilor referitoare la decizia-cadru privind lupta împotriva 
rasismului şi a xenofobiei
(2007/2035(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea de recomandare adresată Consiliului, depusă în numele 
grupului PSE de către Martine Roure, privind evoluţia negocierilor referitoare la decizia-
cadru privind lupta împotriva rasismului şi a xenofobiei (B6-XXXX/2007),

– având în vedere poziţia sa din 4 iulie 2002 privind lupta împotriva rasismului şi a 
xenofobiei1,

– având în vedere Acţiunea comună 96/443/JAI privind acţiunea împotriva rasismului şi a 
xenofobiei,

– având în vedere propunerea Comisiei de decizie-cadru a Consiliului privind lupta 
împotriva rasismului şi a xenofobiei2,

– având în vedere propunerea Consiliului din 2005, cunoscută sub numele de „Compromisul 
de la Luxembourg“ (documentele 8994/1/ REV 1 DROIPEN 24, 8994/1/05 REV ADD 
DROIPEN 24),

– având în vedere propunerea Consiliului din ianuarie 2007 (documentul 5118/07 
DROIPEN 1),

– având în vedere Pactul internaţional privind drepturile civile şi politice din 16 decembrie 
1966, în special articolul 20 alineatul (2),

– având în vedere Convenţia internaţională privind eliminarea tuturor formelor de 
discriminare rasială din 21 decembrie 1965, 

– având în vedere Protocolul adiţional la Convenţia privind criminalitatea cibernetică din 28 
ianuarie 2003, referitor la incriminarea actelor de natură rasistă şi xenofobă comise prin 
intermediul sistemelor informatice3,

– având în vedere articolul 114 alineatul (3) şi articolul 94 din Regulamentul de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne 
(A6-0000/2007),

A. întrucât rapoartele anuale ale EUMC (Observatorul European al Fenomenelor Rasiste şi 
Xenofobe), rapoartele sale comparative privind crimele rasiste şi cele două rapoarte 
recente privind antisemitismul si islamofobia au arătat că crimele rasiste reprezintă o 

  
1 JO C 271 E, 12.11.2003, p. 558.
2 JO C 75 E, 26.3.2002, p. 269.
3 Serie de tratate ale Consiliului Europei, STCE nr. 189.



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

RO

problemă persistentă şi constantă în toate statele membre; astfel, numărul victimelor 
crimelor rasiste în 2004 este estimat la 9 milioane;

B. întrucât anul 2007 a fost declarat Anul european al egalităţii şanselor pentru toţi, în cursul 
acestuia fiind necesar să se pună un accent deosebit pe lupta împotriva tuturor formelor de 
discriminare;

C. întrucât, deşi toate statele membre dispun de legislaţii privind combaterea rasismului şi a 
xenofobiei, există divergenţe importante între acestea; întrucât aceste divergenţe scot în 
evidenţă necesitatea unei armonizări la nivel european pentru asigurarea eficacităţii luptei 
transfrontaliere şi europene, în general, împotriva rasismului şi a xenofobiei; 

D. întrucât, în ciuda celor câţiva ani de negocieri în cadrul Consiliului, nu s-a ajuns încă la 
nici un acord privind această propunere de decizie-cadru;

E. întrucât Preşedinţia germană şi-a manifestat intenţia de a relua negocierile privind decizia-
cadru privind lupta împotriva rasismului şi xenofobiei, în urma unei serii de consultări în 
care delegaţiile naţionale şi-au demonstrat convingător voinţa de a ajunge la un acord şi 
întrucât adoptarea acestei decizii-cadru constituie o prioritate a Preşedinţiei germane;

F. întrucât textul discutat în prezent este rezultatul mai multor ani de negocieri, el trebuind să 
constituie un punct de plecare pentru elaborarea unei legislaţii europene mai susţinute în 
acest domeniu;

G. reamintind că Parlamentul European şi-a adoptat poziţia la 4 iulie 2002, că această poziţie 
avea totuşi ca referinţă propunerea Comisiei din 2001 şi că textul discutat în prezent la 
Consiliu reprezintă rezultatul unor negocieri laborioase, fiind, în consecinţă, modificat 
substanţial; considerând, prin urmare, că Parlamentul trebuie consultat din nou, pe baza 
textului discutat în prezent la Consiliu; 

H. reamintind faptul că adoptarea acestei decizii-cadru va avea drept consecinţă abrogarea 
Acţiunii comune 96/443/JAI şi, prin urmare, nu trebuie să fie mai prejos decât aceasta din 
urmă;

1. dat fiind faptul că Preşedinţia germană a propus Consiliului să continue negocierile pe 
baza unui text prezentat la 15 ianuarie 2007, adresează Consiliului următoarele 
recomandări:

(a) să transmită un mesaj politic puternic în favoarea unei Europe a cetăţenilor şi să 
asigure o protecţie eficientă a drepturilor fundamentale, evitând un al treilea eşec în 
privinţa acestei directive-cadru,

(b) să garanteze că această decizie-cadru reprezintă un progres la nivel european faţă de 
Acţiunea comună din 1996 şi nu se limitează doar la combinarea diferitelor poziţii 
naţionale,

(c) să permită statelor membre să facă, cu ocazia adoptării deciziei-cadru, o declaraţie în 
care să precizeze că negarea sau banalizarea evidentă a crimelor în cauză sunt 
pasibile de pedeapsă, în cazul în care acestea au fost calificate ca atare de către o 
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legislaţie naţională sau au fost constatate printr-o hotărâre definitivă fie a unei 
instanţe naţionale din statul membru respectiv, fie a unei instanţe internaţionale.,

(d) să definească mai strict şi mai clar derogările şi posibilităţile de a exclude anumite 
comportamente din sfera răspunderii penale, în special în ceea ce priveşte 
comportamentele îndreptate împotriva unui grup sau a unui membru al unui grup 
definit prin apartenenţa sa religioasă,

(e) să excludă din categoria infracţiunilor noţiunea de tulburare a ordinii publice, întrucât 
aceasta nu conţine o definiţie exactă a acestui concept,

(f) să menţină, ca o parte esenţială a compromisului la care s-a ajuns, posibilitatea 
derogării de la principiul dublei incriminări, pentru a face posibilă asistenţa judiciară 
reciprocă între statele membre în materie de detectare a comportamentelor rasiste şi 
xenofobe şi pentru a permite combaterea mişcărilor rasiste transfrontaliere,

(g) să integreze o clauză de non-regresie analogă celei menţionate la articolul 6 din 
Directiva 2000/43/CE a Consiliului din 29 iunie 2000 privind punerea în practică a 
principiului tratamentului egal al persoanelor, fără deosebire de rasă sau origine 
etnică1, toate acestea pentru a garanta că punerea în aplicare a deciziei-cadru nu duce 
la o slăbire a mecanismelor de protecţie existente,

(h) să se asigure că aplicarea deciziei-cadru nu va aduce atingere nici unei obligaţii 
impuse în temeiul Convenţiei internaţionale pentru eliminarea tuturor formelor de 
discriminare rasială din 21 decembrie 1965,

(i) să asigure o aplicare corespunzătoare a deciziei-cadru, permiţând ca raportul 
Comisiei să ia în considerare avizul Agenţiei pentru Drepturile Fundamentale şi al 
ONG-urilor în cauză, în conformitate cu modelul prevăzut în Directiva 2000/43/CE,

(j) să creeze un cadru legal complet pentru lupta împotriva rasismului şi a xenofobiei, 
permiţând adoptarea rapidă a unei directive orizontale privind lupta împotriva 
discriminărilor, în conformitate cu articolul 13 din tratat şi să prevadă sancţiuni 
penale eficiente, proporţionale şi disuasive, 

2. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta recomandare Consiliului şi, 
spre informare, Comisiei, precum şi parlamentelor şi guvernelor statelor membre.

  
1 JO L 180, 19.07.2000, p. 22.
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