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Amendement  2 

Andrzej Grzyb 

namens de PPE-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

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

De prioriteiten van de EU voor de UNHRC-zittingen in 2016 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 18 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

18. herinnert eraan dat vrijheid van denken, 

geweten, godsdienst en overtuiging een 

fundamenteel mensenrecht is, zoals erkend 

in de Universele Verklaring van de 

Rechten van de Mens en gewaarborgd door 

artikel 18 van het Internationaal Verdrag 

inzake burgerrechten en politieke rechten; 

herinnert er evenzeer aan dat dit recht 

nauw samenhangt met andere 

mensenrechten en fundamentele vrijheden, 

bestaande uit het recht om te geloven of 

niet te geloven, de vrijheid om een 

theïstisch, niet-theïstisch of atheïstisch 

geloof te belijden en het recht om een 

geloof naar keuze aan te nemen, te 

wijzigen en er afstand van te doen of het 

opnieuw aan te nemen; noemt het 

verontrustend dat sommige landen zich nog 

steeds niet willen houden aan de VN-

normen en hun toevlucht zoeken tot 

repressie van staatswege, die kan bestaan 

uit lijfstraffen, gevangenisstraffen, 

buitensporige boetes en zelfs de doodstraf, 

in strijd met de vrijheid van godsdienst of 

overtuiging; maakt zich zorgen over de 

toegenomen vervolging van minderheden 

op grond van hun religie of overtuiging, 

18. herinnert eraan dat vrijheid van denken, 

geweten, godsdienst en overtuiging een 

fundamenteel mensenrecht is, zoals erkend 

in de Universele Verklaring van de 

Rechten van de Mens en gewaarborgd door 

artikel 18 van het Internationaal Verdrag 

inzake burgerrechten en politieke rechten; 

herinnert er evenzeer aan dat dit recht 

nauw samenhangt met andere 

mensenrechten en fundamentele vrijheden, 

bestaande uit het recht om te geloven of 

niet te geloven, de vrijheid om een 

theïstisch, niet-theïstisch of atheïstisch 

geloof te belijden en het recht om een 

geloof naar keuze aan te nemen, te 

wijzigen en er afstand van te doen of het 

opnieuw aan te nemen; noemt het 

verontrustend dat sommige landen zich nog 

steeds niet willen houden aan de VN-

normen en hun toevlucht zoeken tot 

repressie van staatswege, die kan bestaan 

uit lijfstraffen, gevangenisstraffen, 

buitensporige boetes en zelfs de doodstraf, 

in strijd met de vrijheid van godsdienst of 

overtuiging; maakt zich zorgen over de 

toegenomen vervolging van minderheden, 

zoals christelijke gemeenschappen, op 
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alsook over onrechtmatige vernielingen 

aan de plaatsen waar zij samenkomen; stelt 

zich achter het rapport van de speciale VN-

rapporteur voor vrijheid van godsdienst en 

overtuiging over geweld dat door 

religieuze motieven wordt ingegeven; roept 

de EU op invulling te geven aan haar 

aanbevelingen met het oog op initiatieven 

voor interreligieuze dialoog; 

grond van hun religie of overtuiging, 

alsook over de onrechtmatige vernielingen 

aan de plaatsen waar zij samenkomen; stelt 

zich achter het rapport van de speciale VN-

rapporteur voor vrijheid van godsdienst en 

overtuiging over geweld dat door 

religieuze motieven wordt ingegeven; roept 

de EU op invulling te geven aan haar 

aanbevelingen met het oog op initiatieven 

voor interreligieuze dialoog; 

Or. en 

 

 


