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Изменение 8
Анна Фотига, Карол Карски, Елжбета Крук, Чарли Веймерс, Берт-Ян Ройсен, 
Ядвига Вишневска
от името на групата ECR

Доклад A9-0259/2020
Изабел Сантуш
Правата на човека и демокрацията по света и политиката на Европейския съюз в тази 
област – годишен доклад за 2019 г.
(2020/2208(INI))

Предложение за резолюция
Съображение Б a (ново)

Предложение за резолюция Изменение

Бa. като има предвид, че 
християните са най-преследваната 
религиозна група в света, 
представляваща 80% от всички 
преследвани вярващи; като има 
предвид, че това преследване обхваща 
широк кръг от форми – от обикновена 
дискриминация в областта на 
образованието, заетостта и 
социалния живот, до ограничения по 
отношение на всички форми на 
изразяване на мнение и дори 
физически нападения срещу 
християнски общности, което се 
доближава до международното 
определение за геноцид, прието от 
ООН;
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Изменение 9
Анна Фотига, Карол Карски, Елжбета Крук, Чарли Веймерс, Берт-Ян Ройсен, 
Ядвига Вишневска
от името на групата ECR

Доклад A9-0259/2020
Изабел Сантуш
Правата на човека и демокрацията по света и политиката на Европейския съюз в тази 
област – годишен доклад за 2019 г.
(2020/2208(INI))

Предложение за резолюция
Параграф 103

Предложение за резолюция Изменение

103. изразява възмущение от броя на 
убийствата, нападенията и актовете на 
преследване, дискриминация, тормоз и 
подстрекаване към антагонизъм, както и 
от броя на ограниченията на правата, 
които бяха наложени през 2019 г., 
срещу отделни лица и групи поради 
тяхната религия, убеждения, атеизъм 
или агностицизъм; отново потвърждава 
подкрепата си за жертвите на насилие, 
основано на тяхната религия или 
убеждения, и ангажимента си за 
премахване на това насилие; 
подчертава, че е необходимо да се 
обърне специално внимание на 
положението на преследваните 
религиозни малцинства по света, които 
се сблъскват с дискриминация, заплахи, 
закони за богохулството, закони срещу 
приемането на друга религия, 
разрушаване на техните храмове, 
насилие, поробване, изнасилване, 
насилствени изчезвания, екзекуции и 
геноцид;

103. изразява възмущение от броя на 
убийствата, нападенията и актовете на 
преследване, дискриминация, тормоз и 
подстрекаване към антагонизъм, както и 
от броя на ограниченията на правата, 
които бяха наложени през 2019 г., 
срещу отделни лица и групи поради 
тяхната религия, убеждения, атеизъм 
или агностицизъм; отново потвърждава 
подкрепата си за жертвите на насилие, 
основано на тяхната религия или 
убеждения, и ангажимента си за 
премахване на това насилие; 
подчертава, че е необходимо да се 
обърне специално внимание на 
положението на преследваните 
религиозни групи по света, които се 
сблъскват с дискриминация, заплахи, 
закони за богохулството, закони срещу 
приемането на друга религия, 
разрушаване на техните храмове, 
насилие, поробване, изнасилване, 
насилствени изчезвания, екзекуции и 
геноцид; във връзка с това призовава 
да се обърне специално внимание на 
положението на преследваните 
християни;
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