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Pozmeňujúci návrh  2 

Andrzej Grzyb 

v mene poslaneckého klubu PPE 

 

Spoločný návrh uznesenia 

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

Priority EÚ na zasadnutia UNHRC v roku 2016 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 18 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

18. pripomína, že sloboda myslenia, 

svedomia, náboženského vyznania a viery 

je základným ľudským právom, ktoré je 

uznané vo Všeobecnej deklarácii ľudských 

práv OSN a zaručené článkom 18 

Medzinárodného paktu o občianskych 

a politických právach; pripomína tiež jeho 

prepojenosť s inými ľudskými právami a 

základnými slobodami, medzi ktoré patrí 

právo veriť či neveriť, sloboda praktikovať 

teistickú, neteistickú alebo ateistickú vieru 

a právo zvoliť si vieru, zmeniť ju alebo 

od nej upustiť podľa vlastného uváženia; 

vyjadruje znepokojenie nad skutočnosťou, 

že niektoré krajiny stále nedodržiavajú 

normy OSN a využívajú štátnu represiu, 

ktorá môže zahŕňať fyzické tresty, tresty 

odňatia slobody, vysoké pokuty či dokonca 

trest smrti, čím porušujú slobodu 

náboženského vyznania alebo viery; je 

znepokojený zvýšeným prenasledovaním 

menšín z dôvodu ich náboženského 

vyznania alebo viery, ako aj nezákonným 

poškodzovaním miest, ktoré slúžia na ich 

zhromažďovanie; podporuje správu 

osobitného spravodajcu OSN pre slobodu 

náboženského vyznania alebo viery 

18. pripomína, že sloboda myslenia, 

svedomia, náboženského vyznania a viery 

je základným ľudským právom, ktoré je 

uznané vo Všeobecnej deklarácii ľudských 

práv OSN a zaručené článkom 18 

Medzinárodného paktu o občianskych 

a politických právach; pripomína tiež jeho 

prepojenosť s inými ľudskými právami a 

základnými slobodami, medzi ktoré patrí 

právo veriť či neveriť, sloboda praktikovať 

teistickú, neteistickú alebo ateistickú vieru 

a právo zvoliť si vieru, zmeniť ju alebo 

od nej upustiť podľa vlastného uváženia; 

vyjadruje znepokojenie nad skutočnosťou, 

že niektoré krajiny stále nedodržiavajú 

normy OSN a využívajú štátnu represiu, 

ktorá môže zahŕňať fyzické tresty, tresty 

odňatia slobody, vysoké pokuty či dokonca 

trest smrti, čím porušujú slobodu 

náboženského vyznania alebo viery; je 

znepokojený zvýšeným prenasledovaním 

menšín, napríklad kresťanských komunít, 

z dôvodu ich náboženského vyznania alebo 

viery, ako aj nezákonným poškodzovaním 

miest, ktoré slúžia na ich zhromažďovanie; 

podporuje správu osobitného spravodajcu 

OSN pre slobodu náboženského vyznania 
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o násilí, ku ktorému dochádza v mene 

náboženstva; vyzýva EÚ, aby vykonávala 

jej odporúčania týkajúce sa iniciatív 

v oblasti medzináboženského dialógu; 

alebo viery o násilí, ku ktorému dochádza 

v mene náboženstva; vyzýva EÚ, aby 

vykonávala jej odporúčania týkajúce sa 

iniciatív v oblasti medzináboženského 

dialógu; 

Or. en 

 

 


