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Изменение  2 

Анджей Гжиб 

от името на групата PPE 

 

Предложение за обща резолюция 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, EFDD 

Приоритетите на ЕС за сесиите на Съвета на ООН по правата на човека през 2016 г. 

Предложение за обща резолюция 

Параграф 18 

 

Предложение за обща резолюция Изменение 

18. припомня, че свободата на мисълта, 

на съвестта, на религията и на 

убежденията е основно право на човека, 

признато от Всеобщата декларация за 

правата на човека и гарантирано от 

член 18 от Международния пакт за 

граждански и политически права; 

припомня също нейната 

взаимносвързаност с други права на 

човека и основни свободи, включващи 

правото на изповядване или 

неизповядване на религия, свободата да 

се практикуват теистични, нетеистични 

или атеистични убеждения и правото да 

се възприемат, променят, изоставят или 

приемат отново предишни убеждения 

по собствен избор; изразява 

загриженост поради факта, че някои 

държави все още не спазват стандартите 

на ООН и използват държавни 

репресии, което може да включва 

физически наказания, лишаване от 

свобода, прекомерно високи глоби и 

дори смъртно наказание в нарушение на 

свободата на религията и убежденията; 

изразява загриженост относно 

засилването на преследванията на 
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малцинствата поради тяхното 

вероизповедание или убеждения, както 

и незаконното увреждане на техните 

места на събиране; подкрепя доклада на 

специалния докладчик на ООН за 

свободата на религията и убежденията 

относно насилието, извършвано „в 

името на религията“; призовава ЕС да 

изпълни препоръките си относно 

инициативите за диалог между 

религиите; 

малцинствата, като например 

християнските общности, поради 

тяхното вероизповедание или 

убеждения, както и незаконното 

увреждане на техните места на 

събиране; подкрепя доклада на 

специалния докладчик на ООН за 

свободата на религията и убежденията 

относно насилието, извършвано „в 

името на религията“; призовава ЕС да 

изпълни препоръките си относно 

инициативите за диалог между 

религиите; 
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