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Pozmeňujúci návrh 1
Isabel Wiseler-Lima
v mene skupiny PPE

Správa A9-0298/2022
Isabel Wiseler-Lima
Ľudské práva a demokracia vo svete a politika Európskej únie v tejto oblasti – výročná správa 
za rok 2022
(2022/2049(INI))

Návrh uznesenia
Odsek 22

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22. berie na vedomie, že funkcia 
osobitného vyslanca EÚ pre podporu 
slobody náboženstva alebo viery mimo EÚ 
zostáva neobsadená už viac ako rok; 
opakuje svoju výzvu Rade a Komisii, aby 
vykonali transparentné a komplexné 
posúdenie účinnosti a pridanej hodnoty 
mandátu osobitného vyslanca, a to aj 
pokiaľ ide o jeho inštitucionálnu pozíciu, 
aby poskytli osobitnému vyslancovi 
primerané personálne a finančné zdroje a 
adekvátne podporili jeho inštitucionálny 
mandát, kapacitu a povinnosti; žiada, aby 
bol na základe hodnotenia čo najskôr 
vymenovaný nový osobitný vyslanec; 
opakuje svoju výzvu Komisii, aby zaručila 
transparentnosť, pokiaľ ide o 
vymenúvanie osobitného vyslanca, jeho 
mandát, činnosti a povinnosti týkajúce sa 
podávania správ; pripomína, že povinnosti 
osobitného vyslanca by mali byť zamerané 
na podporu a ochranu slobody myslenia, 
svedomia, náboženského vyznania a viery, 
ako aj práv na nevieru, odpadlíctvo od 
viery a právo vyznávať ateistické 
presvedčenie; zdôrazňuje, že osobitný 
vyslanec by mal venovať osobitnú 
pozornosť aj nútenej konverzii, 
zneužívaniu zákonov o rúhaní a situácii 
ohrozených neveriacich;

22. berie na vedomie, že funkcia 
osobitného vyslanca EÚ pre podporu 
slobody náboženstva alebo viery mimo EÚ 
zostáva neobsadená už viac ako rok; 
opakuje svoju výzvu Rade a Komisii, aby 
vykonali transparentné a komplexné 
posúdenie účinnosti a pridanej hodnoty 
mandátu osobitného vyslanca, a to aj 
pokiaľ ide o jeho inštitucionálnu pozíciu, 
aby poskytli osobitnému vyslancovi 
primerané personálne a finančné zdroje a 
adekvátne podporili jeho inštitucionálny 
mandát, kapacitu a povinnosti; víta 
skutočnosť, že 7. decembra 2022 bol 
Frans van Daele vymenovaný za 
osobitného vyslanca pre podporu slobody 
náboženstva alebo viery mimo EÚ; 
pripomína, že povinnosti osobitného 
vyslanca by mali byť zamerané na podporu 
a ochranu slobody myslenia, svedomia, 
náboženského vyznania a viery, ako aj práv 
na nevieru, odpadlíctvo od viery a právo 
vyznávať ateistické presvedčenie; 
zdôrazňuje, že osobitný vyslanec by mal 
venovať osobitnú pozornosť aj nútenej 
konverzii, zneužívaniu zákonov o rúhaní a 
situácii ohrozených neveriacich;
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