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Fælles beslutningsforslag 

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

EU's prioriteter for samlingerne i FN's Menneskerettighedsråd i 2016 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 18 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

18. minder om, at tanke-, samvittigheds-, 

religions- og trosfrihed er grundlæggende 

menneskerettigheder, der er fastsat i 

verdenserklæringen om 

menneskerettigheder, og som er garanteret 

ved artikel 18 i den internationale 

konvention om borgerlige og politiske 

rettigheder; minder ligeledes om, at disse 

rettigheder er indbyrdes forbundne med 

andre menneskerettigheder og 

grundlæggende rettigheder og omfatter 

retten til at tro eller ikke at tro såvel som 

frihed til at praktisere teistiske, ikke-

teistiske og ateistiske overbevisninger og 

retten til at vælge, ændre, opgive eller 

genoptage en tro efter eget valg; udtrykker 

bekymring over, at visse lande fortsat 

undlader at overholde FN's standarder og 

anvender statslig undertrykkelse, som kan 

omfatte fysisk afstraffelse, fængsling, 

urimeligt høje bøder og endog dødsstraf, i 

overtrædelse af religions- eller 

trosfriheden; er bekymret over den 

tiltagende forfølgelse af mindretal på grund 

af deres religion eller tro samt over 

retsstridige skader på deres 

forsamlingssteder; støtter rapporten fra 

18. minder om, at tanke-, samvittigheds-, 

religions- og trosfrihed er grundlæggende 

menneskerettigheder, der er fastsat i 

verdenserklæringen om 

menneskerettigheder, og som er garanteret 

ved artikel 18 i den internationale 

konvention om borgerlige og politiske 

rettigheder; minder ligeledes om, at disse 

rettigheder er indbyrdes forbundne med 

andre menneskerettigheder og 

grundlæggende rettigheder og omfatter 

retten til at tro eller ikke at tro såvel som 

frihed til at praktisere teistiske, ikke-

teistiske og ateistiske overbevisninger og 

retten til at vælge, ændre, opgive eller 

genoptage en tro efter eget valg; udtrykker 

bekymring over, at visse lande fortsat 

undlader at overholde FN's standarder og 

anvender statslig undertrykkelse, som kan 

omfatte fysisk afstraffelse, fængsling, 

urimeligt høje bøder og endog dødsstraf, i 

overtrædelse af religions- eller 

trosfriheden; er bekymret over den 

tiltagende forfølgelse af mindretal, såsom 

kristne trossamfund, på grund af deres 

religion eller tro samt over retsstridige 

skader på deres forsamlingssteder; støtter 
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FN's særlige rapportør om religions- og 

trosfrihed om vold begået "i religionens 

navn"; opfordrer EU til at gennemføre sine 

henstillinger om interreligiøse 

dialoginitiativer; 

rapporten fra FN's særlige rapportør om 

religions- og trosfrihed om vold begået "i 

religionens navn"; opfordrer EU til at 

gennemføre sine henstillinger om 

interreligiøse dialoginitiativer; 

Or. en 

 

 


