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Amandman  2 

Andrzej Grzyb 

u ime Kluba zastupnika PPE-a 

 

Zajednički prijedlog rezolucije 

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

o prioritetima EU-a za sjednice Vijeća UN-a za ljudska prava 2016. 

Zajednički prijedlog rezolucije 

Stavak 18. 

 

Zajednički prijedlog rezolucije Izmjena 

18. podsjeća na to da je sloboda mišljenja, 

savjesti, vjeroispovijedi i uvjerenja 

temeljno ljudsko pravo, priznato u Općoj 

deklaraciji o ljudskim pravima i zajamčeno 

u članku 18. Međunarodnog pakta o 

građanskim i političkim pravima; jednako 

tako podsjeća na njezinu povezanost s 

drugim ljudskim pravima i temeljnim 

slobodama koja obuhvaćaju pravo 

vjerovanja ili nevjerovanja, slobodu 

izražavanja teističkog, neteističkog ili 

ateističkog uvjerenja te pravo na 

prihvaćanje, promjenu i napuštanje ili 

vraćanje uvjerenja po vlastitom izboru;  

izražava zabrinutost zbog činjenice da se 

neke zemlje još uvijek ne pridržavaju 

standarda UN-a i primjenjuju državnu 

represiju, koja može uključivati fizičko 

kažnjavanje, zatvorske kazne, pretjerane 

novčane kazne, pa čak i smrtnu kaznu, 

čime se krši sloboda vjeroispovijedi ili 

uvjerenja; zabrinut je zbog sve većeg 

progona vjerskih manjina zbog njihove 

vjeroispovjedi ili uvjerenja, kao i zbog 

nezakonitog uništavanja njihovih mjesta 

okupljanja; podržava izvješće koje je o 

nasilju počinjenom „u ime vjere” sastavio 

18. podsjeća na to da je sloboda mišljenja, 

savjesti, vjeroispovijedi i uvjerenja 

temeljno ljudsko pravo, priznato u Općoj 

deklaraciji o ljudskim pravima i zajamčeno 

u članku 18. Međunarodnog pakta o 

građanskim i političkim pravima; jednako 

tako podsjeća na njezinu povezanost s 

drugim ljudskim pravima i temeljnim 

slobodama koja obuhvaćaju pravo 

vjerovanja ili nevjerovanja, slobodu 

izražavanja teističkog, neteističkog ili 

ateističkog uvjerenja te pravo na 

prihvaćanje, promjenu i napuštanje ili 

vraćanje uvjerenja po vlastitom izboru; 

izražava zabrinutost zbog činjenice da se 

neke zemlje još uvijek ne pridržavaju 

standarda UN-a i primjenjuju državnu 

represiju, koja može uključivati fizičko 

kažnjavanje, zatvorske kazne, pretjerane 

novčane kazne, pa čak i smrtnu kaznu, 

čime se krši sloboda vjeroispovijedi ili 

uvjerenja; zabrinut je zbog sve većeg 

progona manjina, kao što su kršćanske 

zajednice, zbog njihove vjeroispovijedi ili 

uvjerenja, kao i zbog nezakonitog 

uništavanja njihovih mjesta okupljanja; 

podržava izvješće koje je o nasilju 
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posebni izvjestitelj UN-a za slobodu 

vjeroispovijedi ili uvjerenja; poziva EU da 

provodi svoje preporuke o inicijativama za 

međuvjerski dijalog; 

počinjenom „u ime vjere” sastavio posebni 

izvjestitelj UN-a za slobodu vjeroispovijedi 

ili uvjerenja; poziva EU da provodi svoje 

preporuke o inicijativama za međuvjerski 

dijalog; 

Or. en 

 

 


