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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS REKOMMENDATION TILL RÅDET

om bekämpande av rasism och främlingsfientlighet
(2007/…(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av förslaget till rekommendation till rådet från Martine Roure för 
PSE-gruppen om bekämpande av rasism och främlingsfientlighet (B6-…/2007),

– med beaktande av sin ståndpunkt av den 4 juli 2002 om bekämpande av rasism och 
främlingsfientlighet 1,

– med beaktande av den gemensamma åtgärden 96/443/RIF om åtgärder mot rasism och 
främlingsfientlighet,

– med beaktande av förslag till rådets rambeslut om bekämpande av rasism och 
främlingsfientlighet (framlagt av kommissionen) (KOM(2001)0664)2,

– med beaktande av rådets förslag 2005 den så kallade ”Luxemburg-kompromissen”
(dokument 8994/1/05 REV 1 DROIPEN 24; 8994/1/05 REV ADD 1 DROIPEN 24),

– med beaktande av rådets förslag från januari 2007 (dokument 5118/07 DROIPEN 1),

– med beaktande av den internationella konventionen om medborgerliga och politiska 
rättigheter av den 16 december 1966, framför allt dess artikel 20.2,

– med beaktande av den internationella konventionen om avskaffande av alla former av
rasdiskriminering av den 21 december 1965,

– med beaktande av tilläggsprotokollet till Europarådets konvention mot IT-relaterad 
brottslighet av den 28 januari 2003, om straffpåföljder vid rasistiska eller 
främlingsfientliga handlingar som utförs men hjälp av IT-system3,

– med beaktande av artikel 114.3 och artikel 94 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt 
rättsliga och inrikes frågor (A6-.../2007), och av följande skäl:

A. Av EUMC:s (Europeiskt centrum för övervakning av rasism och främlingsfientlighet) 
årliga rapporter, dess jämförande rapporter om rasistiska brott och dess två senaste 
rapporter om antisemitism och islamofobi framgår att rasistiska brott är ett bestående
problem i samtliga medlemsstater. Uppskattningsvis har 9 miljoner personer under 2004 
utsatts för rasistiska brott.

B. 2007 har förklarats till det Europeiska året för lika möjligheter för alla. Det vore således 

  
1 EUT C 271 E, 12.11.2003, s. 558.
2 EGT C 75 E, 26.3.2002, s. 269.
3 Europarådets fördragsserie STCE nr. 189.
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lämpligt att under detta år lägga särkskild tonvikt vid kampen mot alla former av 
diskriminering.

C. Trots att alla medlemsstater har lagstiftning som syftar till att bekämpa rasism och 
främlingsfientlighet finns det stora skillnader mellan länderna. Denna diskrepans visar att 
det finns behov av en harmonisering på EU-nivå för att den gränsöverskridande kampen 
mot rasism och främlingsfientlighet och i Europa i övrigt skall bli effektiv.

D. Trots flera års förhandlingar i rådet har man inte lyckats nå enighet om detta förslag till 
rambeslut.

E. Det tyska ordförandeskapet har förklarat att man har för avsikt att återuppta 
förhandlingarna om rambeslutet om bekämpande av rasism och främlingsfientlighet efter 
ett antal samråd som övertygat det tyska ordförandeskapet om att samtliga nationella 
delegationer önskar få till stånd ett avtal samt att antagandet av detta rambeslut utgör en 
prioriterad fråga för det tyska ordförandeskapet.

F. Det dokument som nu diskuteras är resultatet av flera år av förhandlingar och bör utgöra 
utgångspunkten för en striktare europeisk lagstiftning på detta område.

G. Parlamentets ståndpunkt antogs den 4 juli 2002 vilken dock grundar sig på
kommissionens ursprungliga förslag från 2001. Det dokument som nu diskuteras i rådet är 
resultatet av mödosamma förhandlingar och har således ändrats avsevärt. Följaktligen bör 
Europaparlamentet höras på nytt på grundval av det dokument som nu diskuteras i rådet.

H. Om rambeslutet antas kommer den gemensamma åtgärden 96/443/RIF att upphävas och 
således bör det nya dokumentet inte vara mindre omfattande.

1. Med hänvisning till att det tyska ordförandeskapet föreslagit rådet att fortsätta 
förhandlingarna med utgångspunkt från det dokument som lades fram den 
15 januari 2007, framför Europaparlamentet följande rekommendationer till rådet:

a) Ett kraftfullt politiskt budskap om ett medborgarnas Europa bör formuleras och 
grundläggande rättigheter bör ges fullt skydd. Vidare bör man undvika att förslaget
till rambeslut drabbas av ett tredje bakslag.

b) Detta rambeslut bör tillföra ett mervärde för Europa jämfört med den gemensamma 
åtgärden från 1996 och inte begränsa sig till att försöka jämka ihop de olika 
nationella ståndpunkterna.

c) I samband med antagandet av rambeslutet bör medlemsstaterna ges möjlighet att 
avge en förklaring om att förnekande eller grov bagatellisering av sådana brott 
kommer att straffbeläggas, om dessa brott enligt en nationell lagstiftning fastställs 
som straffbara eller bedöms straffbara genom ett rättskraftigt beslut av en nationell 
domstol i den medlemsstaten eller av en internationell domstol.

d) Undantag från straffbarhet och möjligheten att friskriva vissa uppträdandeformer från 
straffpåföljder bör definieras på ett striktare och tydligare sätt, framför allt sådant 
beteende som riktar sig mot en grupp av individer eller en medlem av en sådan grupp 
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som definieras genom sin religionstillhörighet.

e) Störande av den allmänna ordningen skall inte utgöra en straffbar handling i detta 
avseende eftersom detta begrepp inte har en exakt definition.

f) Möjligheten till undantag från principen om dubbel straffbarhet bör bevaras för att 
medlemsstaterna skall kunna tillhandahålla ömsesidigt rättsligt bistånd för att kunna 
väcka åtal för rasistiskt och främlingsfientligt beteende och kunna bekämpa 
gränsöverskridande rasistiska rörelser som en väsentlig del av kompromissen.

g) En bestämmelse om icke-försämring, i enlighet med artikel 6 i rådets 
direktiv 2000/43/EG av den 29 juni 2000 om genomförandet av principen om 
likabehandling av personer oavsett deras ras eller etniska ursprung1, bör införas för 
att garantera att genomförandet av rambeslutet inte leder till att nuvarande skydd 
försvagas.

h) Genomförandet av detta rambeslut får inte inverka på någon skyldighet som 
föreskrivs i den internationella konventionen om avskaffande av alla former av
rasdiskriminering av den 21 december 1965.

i) Rambeslutet skall genomföras på ett lämpligt sätt och kommissionens rapport bör ta 
hänsyn till synpunkter från Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter
och berörda icke-statliga organisationer, i enlighet med den modell som fastställs i 
direktiv 2000/43/EG. 

j) En fullständig rättslig ram bör upprättas för att bekämpa rasism och 
främlingsfientlighet genom att skapa förutsättningar för att ett övergripande 
direktiv om bekämpande av diskriminering snarast antas i enlighet med artikel 13 i 
EG-fördraget och genom att införa effektiva, proportionella och avskräckande
straffpåföljder.

2. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna rekommendation till rådet 
och, för kännedom, till kommissionen och till medlemsstaternas parlament och regeringar.

  
1 EGT L, 180, 19.7.2000, s. 22.


