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PREDLOG PRIPOROČILA EVROPSKEGA PARLAMENTA SVETU

o predlogu priporočila Evropskega parlamenta Svetu glede pogajanj v zvezi z okvirnim 
sklepom o boju proti rasizmu in ksenofobiji 
(XXX(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga priporočila Svetu, ki ga vlaga Martine Roure v imenu skupine 
PSE glede pogajanj v zvezi z okvirnim sklepom o boju proti rasizmu in ksenofobiji 
(B6-XXXX/2007),

– ob upoštevanju svojega stališča, ki ga je o boju proti rasizmu in ksenofobiji predstavil 4. 
julija 20021,

– ob upoštevanju skupnega ukrepa 96/443/PNZ o boju proti rasizmu in ksenofobiji,

– ob upoštevanju okvirnega sklepa Sveta o boju proti rasizmu in ksenofobiji Komisije 
(KOM(2001)0664)2,

– ob upoštevanju predloga Sveta iz leta 2005, imenovanega luksemburški kompromis 
(dokument 8994/1/05 REV 1 DROIPEN 24); 8994/1/05 REV ADD 1 DROIPEN 24),

– ob upoštevanju predloga Sveta iz januarja 2007 (dokument 5118/07 DROIPEN 1),

– ob upoštevanju Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah z dne 16. 
decembra 1966, zlasti člena 20(2),

– ob upoštevanju Mednarodne konvencije o odpravi vseh oblik rasne diskriminacije z dne 
21. decembra 1965, 

– ob upoštevanju dodatnega protokola h konvenciji o boju proti računalniškemu kriminalu z 
dne 28. januarja 2003 o kaznivosti dejanj rasističnega in ksenofobičnega značaja, 
zagrešenih preko računalniških sistemov3,

– ob upoštevanju členov 114(3) in 94 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje 
zadeve (A6-0000/2007),

A. ker letna poročila Evropskega centra za spremljanje rasizma in ksenofobije, njegova 
primerjalna poročila o rasističnih zločinih in obe nedavni poročili o antisemitizmu in 
islamofobiji kažejo, da so rasistična kazniva dejanja stalno prisotna v vseh državah 
članicah; obstajajo ocene, da je bilo leta 2004 več kot 9 milijonov ljudi žrtev rasističnega 
kaznivega dejanja,

  
1 UL C 271 E z dne 12.11.2003, str 558.
2 UL C 75 E z dne 26.3.2002, str 269.
3 Niz pogodb Sveta Evrope, STCE št. 189.
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B. ker je bilo leto 2007 razglašeno za evropsko leto enakih možnosti za vse in je prav, da se v 
tem letu posebni poudarek nameni boju proti vsem oblikam diskriminacije,

C. ker imajo sicer vse države članice predpise v zvezi s preprečevanjem rasizma in 
ksenofobije, pa vseeno med njimi obstajajo bistvene razlike; ker je prav zaradi teh razlik 
nujno treba poskrbeti za uskladitev na evropski ravni, saj bo to jamstvo za učinkovit boj 
proti rasizmu in ksenofobiji med posameznimi državami in na sploh v vsej Evropi,

D. ker navkljub večletnim pogajanjem v Svetu še vedno ni dosežen sporazum glede tega 
predloga okvirnega sklepa,

E. ker je nemško predsedstvo izrazilo namero, da ponovno odpre pogajanja v zvezi z 
okvirnim sklepom o boju proti rasizmu in ksenofobiji, kar je storilo po nizu posvetovanj, 
med katerimi je dobilo prepričljiva zagotovila o pripravljenosti vseh nacionalnih delegacij 
za sporazum, in ker je sprejetje tega okvirnega sklepa ena izmed prednostnih nalog 
nemškega predsedstva,

F. ker je besedilo, o katerem se trenutno razpravlja, plod večletnih pogajanj in mora 
predstavljati izhodiščno točko za oblikovanje okrepljene evropske zakonodaje na tem 
področju,

G. ker je Evropski parlament 4. julija 2002 sprejel stališče, da stališče temelji na prvotnem 
predlogu Komisije iz leta 2001, da pa je besedilo, o katerem sedaj razpravlja Svet, plod 
dolgotrajnih pogajanj, kar pomeni, da se je bistveno spremenilo; ker zaradi tega meni, da 
mora Parlament v okviru postopku posvetovanja ponovno obravnavati besedilo, o katerem 
sedaj razpravlja Svet,  

H. ker bo z okvirnim sklepom po njegovem sprejetju razveljavljen skupni ukrep 96/443/PNZ 
in morajo biti zaradi tega določila okvirnega sklepa daljnosežnejša od skupnega ukrepa,

1. glede na dejstvo, da je nemško predsedstvo Svetu predlagalo, da s pogajanji nadaljuje na 
osnovi besedila, ki je bilo predloženo 15. januarja 2007, na Svet naslavlja naslednja 
priporočila:

a) treba je dati odločen politični signal za Evropo državljanov, zagotoviti visoko stopnjo 
zaščite temeljnih pravic in preprečiti, da bi predlog okvirnega sklepa še tretjič doživel 
neuspeh,

b) zagotoviti je treba, da okvirni sklep v primerjavi s skupnim ukrepom iz leta 1996 
ponudi dodano evropsko vrednost in se ne omeji na spajanje različnih nacionalnih 
stališč,

c) državam članicam je treba omogočiti, da ob sprejemu okvirnega sklepa pripravijo 
izjavo, na osnovi katere bodo lahko zanikanje ali nedostojno banaliziranje zločinov 
razglasile kot kaznivo dejanje, če so tovrstni zločini kot taki opredeljeni z 
nacionalnimi predpisi oziroma z dokončno odločitvijo nacionalnega sodišča te države 
članice ali kakšnega mednarodnega sodišča,,

d) zelo natančno in jasno je treba opredeliti odstopanja in možnosti za to, da se 
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določeno ravnanje izključi iz kazenske odgovornosti, zlasti kar zadeva ravnanje, 
naperjeno proti določeni skupini ljudi ali članu takšne skupine, ki se opredeljuje 
glede na svojo vero,

e) iz kršitev je treba izključiti pojem motenja javnega reda, ki ne izhaja iz natančne 
definicije tega pojma,

f) ohraniti je treba možnost odstopanja od načela dvojne kaznivosti, da si države članice 
pri zasledovanju rasističnega in ksenofobičnega obnašanja lahko medsebojno pravno 
pomagajo in jim je kot osrednji del kompromisa omogočeno, da se spopadejo s 
čezmejnimi rasističnimi gibanji,

g) vključiti je treba klavzulo o preprečevanju poslabšanja položaja, kot jo vsebuje 
direktiva 2000/43/ES Sveta z dne 29. junija 2000 o izvajanju načela enakega 
obravnavanja oseb ne glede na raso ali narodnost1, to pa zato, da bi izvajanje 
okvirnega sklepa ne imelo za posledico oslabitev obstoječe zaščite,

h) predvideti je treba, da izvajanje okvirnega sklepa ne bo negativno vplivalo na nobeno 
izmed obvez, ki jih nalaga Mednarodna konvencija o odpravi vseh oblik rasne 
diskriminacije z dne 21. decembra 1965,

i) poskrbeti je treba za dobro izvajanje okvirnega sklepa, tako da bo v poročilo 
Komisije lahko vključeno mnenje agencije za temeljne pravice in ustreznih nevladnih 
organizacij, kot to določa model, ki ga prinaša direktiva 2000/43/ES,

j) vzpostaviti je treba popoln pravni okvir, ki bo spodbujal boj proti rasizmu in 
ksenofobiji, omogočal hitro sprejetje horizontalne protidiskriminacijske direktive v 
skladu s členom 13 pogodbe in bo predvidel učinkovite, sorazmerne in odvračilne 
kazenske sankcije,

2. naroči svojemu predsedniku, naj to priporočilo posreduje Svetu in v vednost Komisiji ter 
parlamentom in vladam držav članic.

  
1 UL L 180, 19.7.2000, str. 22.


