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Poprawka  2 

Andrzej Grzyb 

w imieniu grupy PPE 

 

Wspólny projekt rezolucji 

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

Priorytety UE na sesje Rady Praw Człowieka ONZ w 2016 r. 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 18 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

18. przypomina, że wolność myśli, 

sumienia, wyznania i przekonań jest 

podstawowym prawem człowieka 

uznanym w Powszechnej deklaracji praw 

człowieka oraz gwarantowanym przez art. 

18 Międzynarodowego paktu praw 

obywatelskich i politycznych; przypomina 

również, że wolność ta jest powiązana z 

innymi prawami człowieka i 

podstawowymi wolnościami, 

obejmującymi prawo do wiary lub 

niewiary, wolność praktykowania 

przekonań teistycznych, nieteistycznych 

lub ateistycznych oraz prawo do przyjęcia, 

zmiany i porzucenia lub powrotu do 

wybranych przez siebie przekonań; wyraża 

zaniepokojenie faktem, że niektóre 

państwa nadal nie przestrzegają 

standardów ONZ i stosują represje 

państwowe, które mogą obejmować kary 

cielesne, kary więzienia, niewspółmierne 

kary finansowe, a nawet karę śmierci, 

naruszając wolność religii lub przekonań; 

wyraża zaniepokojenie nasileniem 

prześladowań mniejszości ze względu na 

religię lub przekonania, a także 

bezprawnym niszczeniem ich miejsc 

18. przypomina, że wolność myśli, 

sumienia, wyznania i przekonań jest 

podstawowym prawem człowieka 

uznanym w Powszechnej deklaracji praw 

człowieka oraz gwarantowanym przez art. 

18 Międzynarodowego paktu praw 

obywatelskich i politycznych; przypomina 

również, że wolność ta jest powiązana z 

innymi prawami człowieka i 

podstawowymi wolnościami, 

obejmującymi prawo do wiary lub 

niewiary, wolność praktykowania 

przekonań teistycznych, nieteistycznych 

lub ateistycznych oraz prawo do przyjęcia, 

zmiany i porzucenia lub powrotu do 

wybranych przez siebie przekonań; wyraża 

zaniepokojenie faktem, że niektóre 

państwa nadal nie przestrzegają 

standardów ONZ i stosują represje 

państwowe, które mogą obejmować kary 

cielesne, kary więzienia, niewspółmierne 

kary finansowe, a nawet karę śmierci, 

naruszając wolność religii lub przekonań; 

wyraża zaniepokojenie nasileniem 

prześladowań mniejszości, takich jak 

wspólnoty chrześcijańskie, ze względu na 

religię lub przekonania, a także 
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gromadzenia się; popiera sprawozdanie 

Specjalnego Sprawozdawcy ONZ ds. 

Wolności Religii lub Przekonań na temat 

przemocy stosowanej „w imię religii”; 

wzywa UE do wdrożenia jej zaleceń w 

sprawie inicjatyw dotyczących dialogu 

międzyreligijnego; 

bezprawnym niszczeniem ich miejsc 

gromadzenia się; popiera sprawozdanie 

Specjalnego Sprawozdawcy ONZ ds. 

Wolności Religii lub Przekonań na temat 

przemocy stosowanej „w imię religii”; 

wzywa UE do wdrożenia jej zaleceń w 

sprawie inicjatyw dotyczących dialogu 

międzyreligijnego; 

Or. en 

 

 


