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Κοινή πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

18. ππελζπκίδεη όηη ε ειεπζεξία ζθέςεο, 

ζπλείδεζεο, ζξεζθείαο θαη πεπνηζήζεσλ 

απνηειεί ζεκειηώδεο αλζξώπηλν δηθαίσκα 

πνπ αλαγλσξίδεηαη ζηελ Οηθνπκεληθή 

Δηαθήξπμε ησλ Δηθαησκάησλ ηνπ 

Αλζξώπνπ θαη δηαζθαιίδεηαη από ην άξζξν 

18 ηνπ Δηεζλνύο Σπκθώλνπ γηα ηα αηνκηθά 

θαη πνιηηηθά δηθαηώκαηα· ππνγξακκίδεη 

επίζεο πσο ε ειεπζεξία απηή ζπλδέεηαη 

ζηελά κε άιια αλζξώπηλα δηθαηώκαηα θαη 

ζεκειηώδεηο ειεπζεξίεο, πνπ 

πεξηιακβάλνπλ ην δηθαίσκα θάπνηνπ λα 

πηζηεύεη ή λα κελ πηζηεύεη, ηελ ειεπζεξία 

λα αζπάδεηαη ζξεζθεπηηθέο, 

αγλσζηηθηζηηθέο ή αζετζηηθέο πεπνηζήζεηο, 

θαζώο θαη ην δηθαίσκα λα αζπάδεηαη, λα 

κεηαβάιιεη θαη λα εγθαηαιείπεη ή λα 

επηζηξέθεη ζε πεπνίζεζε ηεο δηθήο ηνπ 

επηινγήο· εθθξάδεη ηελ αλεζπρία ηνπ γηα 

ην γεγνλόο όηη πνιιέο ρώξεο εμαθνινπζνύλ 

λα κε ζπκκνξθώλνληαη κε ηα πξόηππα ηνπ 

ΟΗΕ θαη θαηαθεύγνπλ ζε πξαθηηθέο 

θξαηηθήο θαηαζηνιήο πνπ κπνξεί λα 

πεξηιακβάλνπλ ζσκαηηθή ηηκσξία, πνηλέο 

θπιάθηζεο, ππέξνγθα πξόζηηκα, αθόκε θαη 

ζαλαηηθή πνηλή, θαηά παξάβαζε ηεο 

ειεπζεξίαο ζξεζθεύκαηνο ή πεπνηζήζεσλ· 

18. ππελζπκίδεη όηη ε ειεπζεξία ζθέςεο, 

ζπλείδεζεο, ζξεζθείαο θαη πεπνηζήζεσλ 

απνηειεί ζεκειηώδεο αλζξώπηλν δηθαίσκα 

πνπ αλαγλσξίδεηαη ζηελ Οηθνπκεληθή 

Δηαθήξπμε ησλ Δηθαησκάησλ ηνπ 

Αλζξώπνπ θαη δηαζθαιίδεηαη από ην άξζξν 

18 ηνπ Δηεζλνύο Σπκθώλνπ γηα ηα αηνκηθά 

θαη πνιηηηθά δηθαηώκαηα· ππνγξακκίδεη 

επίζεο πσο ε ειεπζεξία απηή ζπλδέεηαη 

ζηελά κε άιια αλζξώπηλα δηθαηώκαηα θαη 

ζεκειηώδεηο ειεπζεξίεο, πνπ 

πεξηιακβάλνπλ ην δηθαίσκα θάπνηνπ λα 

πηζηεύεη ή λα κελ πηζηεύεη, ηελ ειεπζεξία 

λα αζπάδεηαη ζξεζθεπηηθέο, 

αγλσζηηθηζηηθέο ή αζετζηηθέο πεπνηζήζεηο, 

θαζώο θαη ην δηθαίσκα λα αζπάδεηαη, λα 

κεηαβάιιεη θαη λα εγθαηαιείπεη ή λα 

επηζηξέθεη ζε πεπνίζεζε ηεο δηθήο ηνπ 

επηινγήο· εθθξάδεη ηελ αλεζπρία ηνπ γηα 

ην γεγνλόο όηη πνιιέο ρώξεο εμαθνινπζνύλ 

λα κε ζπκκνξθώλνληαη κε ηα πξόηππα ηνπ 

ΟΗΕ θαη θαηαθεύγνπλ ζε πξαθηηθέο 

θξαηηθήο θαηαζηνιήο πνπ κπνξεί λα 

πεξηιακβάλνπλ ζσκαηηθή ηηκσξία, πνηλέο 

θπιάθηζεο, ππέξνγθα πξόζηηκα, αθόκε θαη 

ζαλαηηθή πνηλή, θαηά παξάβαζε ηεο 

ειεπζεξίαο ζξεζθεύκαηνο ή πεπνηζήζεσλ· 
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εθθξάδεη αλεζπρία γηα ηνλ εληεηλόκελν 

δησγκό κεηνλνηήησλ ιόγσ ηνπ 

ζξεζθεύκαηνο ή ησλ πεπνηζήζεώλ ηνπο, 

θαζώο θαη γηα ηελ παξάλνκε θαηαζηξνθή 

ησλ ηόπσλ ζπλάζξνηζήο ηνπο·  ππνζηεξίδεη 

ηελ έθζεζε ηνπ Εηδηθνύ Εηζεγεηή ησλ 

Ηλσκέλσλ Εζλώλ γηα ηελ ειεπζεξία 

ζξεζθεύκαηνο ή πεπνηζήζεσλ ζρεηηθά κε 

βηαηόηεηεο πνπ δηαπξάηηνληαη "ζην όλνκα 

ηεο ζξεζθείαο"· θαιεί ηελ ΕΕ λα 

πινπνηήζεη ηηο ζπζηάζεηο ηεο ζρεηηθά κε 

ηηο πξσηνβνπιίεο δηαζξεζθεηαθνύ 

δηαιόγνπ· 

εθθξάδεη αλεζπρία γηα ηνλ εληεηλόκελν 

δησγκό κεηνλνηήησλ, περιλαμβανομένων 

και Χριστιανικών κοινοτήτων, ιόγσ ηνπ 

ζξεζθεύκαηνο ή ησλ πεπνηζήζεώλ ηνπο, 

θαζώο θαη γηα ηελ παξάλνκε θαηαζηξνθή 

ησλ ηόπσλ ζπλάζξνηζήο ηνπο· ππνζηεξίδεη 

ηελ έθζεζε ηνπ Εηδηθνύ Εηζεγεηή ησλ 

Ηλσκέλσλ Εζλώλ γηα ηελ ειεπζεξία 

ζξεζθεύκαηνο ή πεπνηζήζεσλ ζρεηηθά κε 

βηαηόηεηεο πνπ δηαπξάηηνληαη "ζην όλνκα 

ηεο ζξεζθείαο"· θαιεί ηελ ΕΕ λα 

πινπνηήζεη ηηο ζπζηάζεηο ηεο ζρεηηθά κε 

ηηο πξσηνβνπιίεο δηαζξεζθεηαθνύ 

δηαιόγνπ· 

Or. en 

 

 


