
 

AM\1084055SL.doc  PE575.952v01-00 }  

 PE575.954v01-00 }  

 PE575.965v01-00 }  

 PE575.966v01-00 }  

 PE575.968v01-00 } RC1 

SL Združena v raznolikosti SL 

20.1.2016  B8-0050/2016 }  

 B8-0052/2016 }  

 B8-0063/2016 }  

 B8-0064/2016 }  

 B8-0066/2016 } RC1/Am. 2 

Predlog spremembe  2 

Andrzej Grzyb 

v imenu skupine PPE 

 

Skupni predlog resolucije 

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

o prednostnih nalogah EU za zasedanja Sveta OZN za človekove pravice v letu 2016 

Skupni predlog resolucije 

Odstavek 18 

 

Skupni predlog resolucije Predlog spremembe 

18. opozarja, da je svoboda misli, vesti, 

veroizpovedi in prepričanja temeljna 

človekova pravica, ki je priznana v Splošni 

deklaraciji o človekovih pravicah, 

zagotavlja pa jo tudi člen 18 

Mednarodnega pakta o državljanskih in 

političnih pravicah; opozarja tudi, da je 

povezana z drugimi človekovimi pravicami 

in temeljnimi svoboščinami, kot so pravica 

posameznika, da verjame ali ne, pravica, da 

goji teistično, neteistično ali ateistično 

prepričanje, ter pravica do sprejetja, 

spremembe, opustitve ali ponovnega 

sprejetja prepričanja po lastni izbiri; izraža 

zaskrbljenost, ker nekatere države še vedno 

ne spoštujejo standardov OZN, kršijo 

svobodo veroizpovedi in prepričanja ter se 

pri tem zatekajo k državni represiji, ki 

lahko vključuje telesne in zaporne kazni, 

pretirane globe in celo smrtno kazen; je 

zaskrbljen zaradi vse pogostejšega pregona 

skupin, katerih veroizpoved ali prepričanje 

je manjšinsko, vključno s krščanskimi 

skupnostmi, pa tudi zaradi nezakonitega 

povzročanja škode na njihovih krajih 

zbiranja; podpira poročilo posebnega 

18. opozarja, da je svoboda misli, vesti, 

veroizpovedi in prepričanja temeljna 

človekova pravica, ki je priznana v Splošni 

deklaraciji o človekovih pravicah, 

zagotavlja pa jo tudi člen 18 

Mednarodnega pakta o državljanskih in 

političnih pravicah; opozarja tudi, da je 

povezana z drugimi človekovimi pravicami 

in temeljnimi svoboščinami, kot so pravica 

posameznika, da verjame ali ne, pravica, da 

goji teistično, neteistično ali ateistično 

prepričanje, ter pravica do sprejetja, 

spremembe, opustitve ali ponovnega 

sprejetja prepričanja po lastni izbiri; izraža 

zaskrbljenost, ker nekatere države še vedno 

ne spoštujejo standardov OZN, kršijo 

svobodo veroizpovedi in prepričanja ter se 

pri tem zatekajo k državni represiji, ki 

lahko vključuje telesne in zaporne kazni, 

pretirane globe in celo smrtno kazen; je 

zaskrbljen zaradi vse pogostejšega pregona 

skupin, katerih veroizpoved ali prepričanje 

je manjšinsko, kot so krščanske skupnosti, 

pa tudi zaradi nezakonitega povzročanja 

škode na njihovih krajih zbiranja; podpira 

poročilo posebnega poročevalca OZN za 
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poročevalca OZN za svobodo veroizpovedi 

in prepričanja o nasilju, storjenem v imenu 

"veroizpovedi"; poziva EU, naj začne 

izvajati njegova priporočila o pobudah za 

medverski dialog; 

svobodo veroizpovedi in prepričanja o 

nasilju, storjenem v imenu "veroizpovedi"; 

poziva EU, naj začne izvajati njegova 

priporočila o pobudah za medverski dialog; 

Or. en 

 

 


