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NÁVRH ODPORÚČANIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU RADE

o napredovaní rokovaní o rámcovom rozhodnutí o boji proti rasizmu a xenofóbii
(2007/2035(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh odporúčania Rade, ktoré predložila pani Martine Roure v mene 
skupiny PSE o napredovaní rokovaní o rámcovom rozhodnutí o boji proti rasizmu a 
xenofóbii (B6-XXXX/2007), ,

– so zreteľom na svoje stanovisko zo 4. júla 2002 o boji proti rasizmu a xenofóbii1,

– so zreteľom na jednotnú akciu 96/443/SVV, ktorá sa týka akcie na potlačenie rasizmu a 
xenofóbie,

– so zreteľom na návrh rámcového rozhodnutia Rady o boji proti rasizmu a xenofóbii 
predložený Komisiou (KOM(2001)0664)2,

– so zreteľom na návrh Rady z roku 2005 s názvom Luxemburský kompromis (dokumenty 
8994/1/05 REV 1 DROIPEN 24; 8994/1/05 REV ADD 1 DROIPEN 24),

– so zreteľom na návrh Rady z januára 2007 (dokument 5118/07 DROIPEN 1),

– so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach zo 16. decembra 
1966, a najmä jeho článok 20 ods. 2,

– so zreteľom na Medzinárodný dohovor o odstránení všetkých foriem rasovej 
diskriminácie z 21. decembra 1965, 

– so zreteľom na dodatkový protokol k Dohovoru o počítačovej kriminalite z 28. januára 
2003 týkajúci sa kriminalizácie činov rasistickej a xenofóbnej povahy spáchaných 
prostredníctvom počítačových systémov3,

– so zreteľom na článok 114 ods. 3 a článok 94 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A6-
0000/2007),

A. keďže výročné správy Európskeho strediska pre monitorovanie rasizmu a xenofóbie, 
porovnávacie správy o rasistických zločinoch a dve nedávne správy o antisemitizme 
a islamofóbii ukázali, že rasistické zločiny sú pretrvávajúcim a neustálym problémom vo 
všetkých členských štátoch; odhaduje sa, že viac ako 9 miliónov osôb sa stalo obeťami 

  
1 Ú. v. EÚ C 271 E, 12.11.2003, s. 558.
2 Ú. v. ES C 75 E, 26.03.2002, s. 269.
3 Séria zmlúv Rady Európy č. 189.
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rasistických zločinov v roku 2004,

B. keďže rok 2007 bol vyhlásený za Európsky rok rovnakých príležitostí pre všetkých a 
keďže počas tohto roku je potrebné klásť osobitný dôraz na boj proti všetkým formám 
diskriminácie,

C. keďže napriek skutočnosti, že všetky členské štáty disponujú právnou úpravou na boj proti 
rasizmu a xenofóbii, medzi týmito právnymi úpravami existujú významné rozdiely; keďže 
táto rôznosť zdôrazňuje potrebu európskej harmonizácie s cieľom účinne zaručiť boj proti 
rasizmu a xenofóbii medzi jednotlivými štátmi a v Európe vo všeobecnosti,

D. keďže napriek niekoľkoročným rokovaniam v Rade ešte nedošlo k žiadnej dohode 
v súvislosti s týmto návrhom rámcového rozhodnutia,

E. keďže nemecké predsedníctvo po sérii konzultácií, ktoré ho presvedčili o vôli všetkých 
národných delegácií dospieť k dohode, upozornilo na svoj úmysel obnoviť rokovania o 
rámcovom rozhodnutí o boji proti rasizmu a xenofóbii a keďže prijatie tohto rámcového 
rozhodnutia je prioritou predsedníctva,

F. keďže text, o ktorom sa v súčasnosti rokuje, je výsledkom niekoľkých rokov rokovaní a 
musí byť východiskovým bodom pre vytvorenie stabilnejšej európskej právnej úpravy 
v tejto oblasti,

G. keďže Európsky parlament prijal svoje stanovisko 4. júla 2002, ktoré sa však zakladalo na 
pôvodnom návrhu Komisie z roku 2001, a keďže text, o ktorom sa v súčasnosti rokuje 
v Rade a ktorý je výsledkom namáhavých rokovaní, bol významným spôsobom zmenený; 
vzhľadom na túto skutočnosť je nutné opätovne konzultovať Parlament na základe textu, o 
ktorom sa v súčasnosti rokuje v Rade,

H. keďže prijatie tohto rámcového rozhodnutia bude mať za následok zrušenie jednotnej 
akcie 96/443/SVV a preto je nutné, aby nebolo pod jej úrovňou,

1. vzhľadom na skutočnosť, že nemecké predsedníctvo navrhlo Rade pokračovať v 
rokovaniach na základe textu z 15. januára 2007, predkladá Rade nasledujúce 
odporúčania:

a) vyslať silný politický signál v prospech Európy občanov a zaručiť zvýšenú ochranu 
základných práv, aby sa predišlo tretiemu neúspechu v súvislosti s týmto rámcovým 
rozhodnutím,

b) zaručiť, aby toto rámcové rozhodnutie prinieslo európsku pridanú hodnotu v 
porovnaní s jednotnou akciou z roku 1996 a neobmedzovalo sa iba na pospájanie 
jednotlivých národných stanovísk,

c) umožniť členským štátom pri prijímaní rámcového rozhodnutia uskutočniť 
vyhlásenie, v zmysle ktorého môže byť popieranie alebo hrubé zľahčovanie týchto 
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zločinov trestné, ak budú tieto zločiny kvalifikované ako také vnútroštátnou právnou 
úpravou, konečným rozhodnutím vnútroštátneho súdu daného členského štátu, 
prípadne rozhodnutím medzinárodného súdu,

d) prísnejšie a zrozumiteľnejšie stanoviť výnimky a možnosti vylúčenia niektorých 
druhov správania z trestnej zodpovednosti, najmä správanie zamerané proti skupine 
jednotlivcov alebo jednotlivcovi z tejto skupiny, ktorá sa vyznačuje príslušnosťou k 
svojmu náboženstvu, 

e) vylúčiť z priestupkov voči zákonu pojem rušenie verejného poriadku, pretože sa 
nezakladá na presnej definícii tohto pojmu,

f) ponechať možnú výnimku princípu dvojitého obvinenia, ktorý umožní súdnu 
spoluprácu medzi dvomi členskými štátmi pri trestnom stíhaní rasistického a 
xenofóbneho správania a ktorý umožní potláčať cezhraničné rasistické hnutia, ako 
hlavnú časť nájdeného kompromisu,

g) začleniť doložku o zákaze zníženia úrovne ochrany, tak ako sa nachádza v článku 6 
smernice Rady 2000/43/ES z 29. júna 2000, ktorou sa zavádza zásada rovnakého 
zaobchádzania s osobami bez ohľadu na rasový alebo etnický pôvod1, aby realizácia 
rámcového rozhodnutia neviedla k oslabeniu existujúcej ochrany,

h) dbať, aby realizácia rámcového rozhodnutia nepoškodzovala žiadnu povinnosť 
uloženú na základe Medzinárodného dohovoru o odstránení všetkých foriem rasovej 
diskriminácie z 21. decembra 1965,

i) zabezpečiť optimálnu realizáciu rámcového rozhodnutia tým, že správa Komisie 
zohľadní stanovisko Agentúry Európskej únie pre základné práva a zainteresovaných 
mimovládnych organizácií, v súlade s modelom podľa smernice 2000/43/ES,

j) vytvoriť kompletný právny rámec na boj proti rasizmu a xenofóbii prostredníctvom 
rýchleho prijatia horizontálnej smernice o boji proti diskriminácii, v súlade s 
článkom 13 zmluvy a naplánovaním účinných, primeraných a odradzujúcich 
trestných postihov,

2. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto odporúčanie Rade a pre informáciu Komisii, 
ako aj parlamentom a vládam členských štátov.

  
1 Ú. v. ES L 180, 19.07.2000, s. 22.


