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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ και την εντολή του Ειδικού 
Απεσταλμένου της ΕΕ για την προώθηση της θρησκευτικής ελευθερίας και της 
ελευθερίας των πεποιθήσεων εκτός της ΕΕ
(2018/2155(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τη διεθνή νομική προστασία της θρησκευτικής ελευθερίας και της 
ελευθερίας των πεποιθήσεων που κατοχυρώνεται στο άρθρο 18 της Οικουμενικής 
Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (UDHR) του 1948, στο άρθρο 18 του 
Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα (ICCPR) του 1966, στη 
Διακήρυξη του 1981 για την εξάλειψη κάθε μορφής μισαλλοδοξίας και διάκρισης με 
βάση τη θρησκεία ή την πίστη, στο άρθρο 9 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων και στα άρθρα 10, 21 και 22 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη το σχόλιο αριθ. 22 του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των 
Ηνωμένων Εθνών της 30ής Ιουλίου 1993 σχετικά με το άρθρο 18 της Οικουμενικής 
Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του 1948 και το ψήφισμα 16/18 του 
Συμβουλίου, της 12ης Απριλίου 2011, σχετικά με την καταπολέμηση της 
μισαλλοδοξίας, των αρνητικών στερεοτύπων και του στιγματισμού, καθώς και των 
διακρίσεων, της υποκίνησης σε βία και της βίας κατά ανθρώπων λόγω της θρησκείας ή 
των πεποιθήσεών τους,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 21 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 17 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 21ης Φεβρουαρίου 2011 σχετικά 
με τη μισαλλοδοξία, τις διακρίσεις και τη βία με βάση τη θρησκεία ή τις πεποιθήσεις,

– έχοντας υπόψη το στρατηγικό πλαίσιο και το σχέδιο δράσης της ΕΕ για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και τη δημοκρατία, τα οποία εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο στις 25 Ιουνίου 
2012, καθώς και το σχέδιο δράσης της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη 
δημοκρατία για την περίοδο 2015-2019,

– έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ, της 24ης Ιουνίου 2013, για την 
προώθηση και την προστασία της θρησκευτικής ελευθερίας και της ελευθερίας των 
πεποιθήσεων,

– έχοντας υπόψη τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2013, 
σχετικά με το σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ για την προώθηση και την 
προστασία της θρησκευτικής ελευθερίας και της ελευθερίας των πεποιθήσεων1,

– έχοντας υπόψη τα ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 20ής Ιανουαρίου 
2011 σχετικά με την κατάσταση των Χριστιανών στο πλαίσιο της ελευθερίας της 

                                               
1 ΕΕ C 65 της 19.2.2016, σ. 174.
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θρησκείας1, της 4ης Φεβρουαρίου 2016 σχετικά με τις συστηματικές μαζικές 
δολοφονίες θρησκευτικών μειονοτήτων από το λεγόμενο «ISIS/Daesh»2 και της 14ης 
Δεκεμβρίου 2017 σχετικά με την κατάσταση των Ροχίνγκια3,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 9ης Ιουλίου 2015, 
σχετικά με τη νέα προσέγγιση της ΕΕ στο ζήτημα των ανθρώπινων δικαιωμάτων και 
της δημοκρατίας – αξιολόγηση των δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη 
Δημοκρατία (ΕΤΔ) από τη στιγμή της σύστασής του4, και ιδίως τις παραγράφους 27 και 
28,

– έχοντας υπόψη τα ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 
20165 και της 23ης Νοεμβρίου 20176 σχετικά με τις ετήσιες εκθέσεις του 2015 και του 
2016 αντίστοιχα για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία ανά τον κόσμο και 
την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί του θέματος, όσον αφορά το 2015, ιδίως την 
παράγραφο 14 του ψηφίσματος του 2016 και, όσον αφορά το 2016, ιδίως την 
παράγραφο 8 του ψηφίσματος του 2017,

– έχοντας υπόψη το «σχέδιο δράσης του Ραμπάτ», το οποίο δημοσιεύτηκε στις 5 
Οκτωβρίου 2012 από την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα 
Δικαιώματα (OHCHR) για την απαγόρευση της επίκλησης εθνικού, φυλετικού ή 
θρησκευτικού μίσους που αποτελεί υποκίνηση διακρίσεων, εχθρότητας ή βίας,

– έχοντας υπόψη την εντολή του Ειδικού Απεσταλμένου για την προώθηση της 
θρησκευτικής ελευθερίας και της ελευθερίας των πεποιθήσεων εκτός της ΕΕ,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 235/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2014, για την καθιέρωση χρηματοδοτικού μέσου 
για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα παγκοσμίως7,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 19ης Μαΐου 2014, σχετικά με 
μια προσέγγιση της αναπτυξιακής συνεργασίας με βάση τα δικαιώματα, που να 
εμπεριέχει όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα, και το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της 
Επιτροπής της 30ής Απριλίου 2014 με τίτλο «Tool-box – A rights-based approach, 
encompassing all human rights for EU development cooperation» (Δέσμη εργαλείων: 
Προσέγγιση της αναπτυξιακής συνεργασίας της ΕΕ με βάση τα δικαιώματα, που 
εμπεριέχει όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα) (SWD(2014)0152),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A8-0000/2018),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωμα στη θρησκευτική ελευθερία και στην ελευθερία 
των πεποιθήσεων είναι ανθρώπινο δικαίωμα εγγενές σε όλους τους ανθρώπους και 

                                               
1 ΕΕ C 136E της 11.5.2012, σ. 53.
2 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0051.
3 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0500.
4 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0274.
5 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0502.
6 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0494.
7 ΕΕ L 77 της 15.3.2014, σ. 85.
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θεμελιώδες δικαίωμα των ατόμων, τα οποία δεν θα πρέπει να υφίστανται οποιαδήποτε 
διάκριση, όπως κατοχυρώνεται από τα διεθνή και ευρωπαϊκά ιδρυτικά κείμενα, 
συμπεριλαμβανομένης της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου 
και του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η θρησκευτική ελευθερία και η ελευθερία των πεποιθήσεων 
συνεπάγονται το δικαίωμα του ατόμου να επιλέγει τις πεποιθήσεις του, το δικαίωμα να 
αλλάζει το θρήσκευμα ή τις πεποιθήσεις του χωρίς περιορισμούς και το δικαίωμα να 
ασκεί και να εκδηλώνει το θρήσκευμα της επιλογής του, ατομικά ή από κοινού με 
άλλους και ιδιωτικά ή δημόσια· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκδήλωση του 
θρησκεύματος ή των πεποιθήσεων μπορεί να εκφραστεί με τη λατρεία, τη διδασκαλία, 
την άσκηση των θρησκευτικών καθηκόντων και την τήρηση των θρησκευτικών τύπων· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η θρησκευτική ελευθερία και η ελευθερία των πεποιθήσεων 
συνεπάγονται το δικαίωμα των κοινοτήτων των πιστών να διαφυλάττουν τα ήθη τους 
και να ενεργούν σύμφωνα με αυτά, καθώς και το δικαίωμα των θρησκευτικών τους 
οργανώσεων να έχουν αναγνωρισμένη νομική προσωπικότητα· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
η προστασία των ατόμων που ασπάζονται οποιοδήποτε ή και κανένα θρήσκευμα και η 
αποτελεσματική αντιμετώπιση των παραβιάσεων της θρησκευτικής ελευθερίας και της 
ελευθερίας των πεποιθήσεων, όπως των διακρίσεων ή των νομικών περιορισμών βάσει 
θρησκείας ή πεποιθήσεων, είναι προϋποθέσεις πρωταρχικής σημασίας για να 
εξασφαλίζεται ότι τα άτομα μπορούν να απολαμβάνουν τη θρησκευτική ελευθερία και 
την ελευθερία των πεποιθήσεων σε ισότιμη βάση·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η θρησκευτική ελευθερία και η ελευθερία των πεποιθήσεων 
είναι αδιαίρετες, αλληλεξαρτώμενες και αλληλένδετες με τις θεμελιώδεις ελευθερίες 
και άλλα ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς επίσης ότι αποτελούν βασικά ανθρώπινα 
δικαιώματα που προστατεύουν τον πυρήνα της ανθρώπινης αξιοπρέπειας·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η θρησκευτική ελευθερία και η ελευθερία των πεποιθήσεων 
συμβάλλουν άμεσα στη δημοκρατία, την ανάπτυξη, το κράτος δικαίου, την ειρήνη και 
τη σταθερότητα· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι παραβιάσεις της θρησκευτικής ελευθερίας 
και της ελευθερίας των πεποιθήσεων αυξάνονται διαρκώς, επηρεάζουν ανθρώπους σε 
κάθε μέρος του πλανήτη και ενδέχεται να επιτείνουν τη μισαλλοδοξία, αποτελώντας 
συχνά πρώιμο δείκτη δυνητικής βίας και συγκρούσεων·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 21 της ΣΕΕ, η ΕΕ προάγει και 
υπερασπίζεται τον οικουμενικό και αδιαίρετο χαρακτήρα των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, των θεμελιωδών ελευθεριών και του σεβασμού της ανθρώπινης 
αξιοπρέπειας στο πλαίσιο των κατευθυντήριων αρχών της εξωτερικής της πολιτικής·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, για την επίτευξη του στόχου της προώθησης της θρησκευτικής 
ελευθερίας και της ελευθερίας των πεποιθήσεων μέσω της εξωτερικής πολιτικής της 
ΕΕ, το Συμβούλιο ενέκρινε τον Ιούνιο του 2013 τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για 
την προώθηση και την προστασία της θρησκευτικής ελευθερίας και της ελευθερίας των 
πεποιθήσεων, και ότι τον Μάιο του 2016 η Επιτροπή όρισε τον πρώτο Ειδικό 
Απεσταλμένο για την προώθηση της θρησκευτικής ελευθερίας και της ελευθερίας των 
πεποιθήσεων εκτός της ΕΕ, με μονοετή θητεία η οποία έκτοτε ανανεώθηκε δύο φορές 
σε ετήσια βάση·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει προωθήσει τη θρησκευτική ελευθερία και την 
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ελευθερία των πεποιθήσεων, σε διεθνές επίπεδο και μέσω πολυμερών φόρουμ, ιδίως 
λαμβάνοντας την πρωτοβουλία για θεματικά ψηφίσματα σχετικά με τη θρησκευτική 
ελευθερία και την ελευθερία των πεποιθήσεων στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ 
(ΓΣΗΕ) και στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών 
(UNHRC), καθώς και υποστηρίζοντας την εντολή του Ειδικού Εισηγητή των 
Ηνωμένων Εθνών για τη θρησκευτική ελευθερία και την ελευθερία των πεποιθήσεων 
και συνεργαζόμενη με αυτόν, αλλά και μέσω της συνεργασίας με τρίτες χώρες που 
διαθέτουν παρόμοιες κατευθυντήριες γραμμές για τη θρησκευτική ελευθερία και την 
ελευθερία των πεποιθήσεων, καθώς και ειδικούς απεσταλμένους, όπως οι Ηνωμένες 
Πολιτείες·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η προώθηση της θρησκευτικής ελευθερίας και της ελευθερίας 
των πεποιθήσεων, μεταξύ άλλων μέσω της στήριξης από την κοινωνία των πολιτών για 
την προστασία των δικαιωμάτων των ατόμων που ανήκουν σε θρησκευτικές 
μειονότητες ή έχουν μειονοτικές πεποιθήσεις, της στήριξης των υπερασπιστών των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων (ΥΑΔ) και της καταπολέμησης των διακρίσεων λόγω 
θρησκείας και πεποιθήσεων, καθώς και της προώθησης του διαπολιτισμικού και 
διαθρησκευτικού διαλόγου, αποτελεί χρηματοδοτική προτεραιότητα στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Μέσου για τη Δημοκρατία και τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΜΔΔΑ) 
για την περίοδο 2014-2020· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης 
(ΕΤΑ) και τα χρηματοδοτικά μέσα της ΕΕ, όπως ο Μηχανισμός Αναπτυξιακής 
Συνεργασίας (ΜΑΣ), ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Γειτονίας (ΕΜΓ), ο Μηχανισμός 
Συμβολής στη Σταθερότητα και την Ειρήνη (IcSP) και ο Μηχανισμός Προενταξιακής 
Βοήθειας (ΜΠΒ), έχουν επίσης υποστηρίξει προγράμματα που συμβάλλουν στη 
βελτίωση των συνθηκών για τη θρησκευτική ελευθερία και την ελευθερία των 
πεποιθήσεων·

1. τονίζει ότι η θρησκεία ή οι πεποιθήσεις αποτελούν σημαντικό και αναμφισβήτητο 
πυλώνα της ανθρώπινης ταυτότητας, γεγονός που επηρεάζει ιδιαίτερα τα άτομα και τις 
κοινωνίες και αποτελεί, ως εκ τούτου, μια πραγματικότητα που δεν πρέπει να 
παραμελείται ή να μην γίνεται αποδεκτή στις πολιτικές, αλλά απαιτεί κατάλληλη 
αναγνώριση και αντιμετώπιση·

2. επισημαίνει ότι το δικαίωμα στην ελευθερία της σκέψης, της συνείδησης και της 
θρησκείας, το οποίο συνήθως αναφέρεται ως θρησκευτική ελευθερία και ελευθερία των 
πεποιθήσεων, πρέπει να προστατεύεται, να προάγεται και να διαφυλάσσεται δεόντως 
από όλους τους σχετικούς φορείς ως θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα και θεμελιώδης 
αξία της ΕΕ· υπογραμμίζει το καθήκον των κρατών να εγγυώνται τη θρησκευτική 
ελευθερία και την ελευθερία των πεποιθήσεων, με σκοπό τη διατήρηση ειρηνικών, 
δημοκρατικών και πλουραλιστικών κοινωνιών που σέβονται την πολυμορφία και τις 
πεποιθήσεις·

3. εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια παρατηρείται 
δραματική αύξηση των παραβιάσεων της θρησκευτικής ελευθερίας και της ελευθερίας 
των πεποιθήσεων σε παγκόσμιο επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων διώξεων με βάση τη 
θρησκεία ή τις πεποιθήσεις· τονίζει ότι οι εν λόγω παραβιάσεις αποτελούν συχνά την 
αιτία έκρηξης ή συνεχούς επιδείνωσης πολεμικών ή άλλων ένοπλων συγκρούσεων, 
γεγονός που οδηγεί σε παραβιάσεις του ανθρωπιστικού δικαίου, συμπεριλαμβανομένων 
μαζικών δολοφονιών ή γενοκτονιών· υπογραμμίζει ότι οι παραβιάσεις της 
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θρησκευτικής ελευθερίας και της ελευθερίας των πεποιθήσεων υπονομεύουν τη 
δημοκρατία, εμποδίζουν την ανάπτυξη και έχουν αρνητικές επιδράσεις στην απόλαυση 
άλλων θεμελιωδών ελευθεριών και δικαιωμάτων· τονίζει ότι αυτό υποχρεώνει τη διεθνή 
κοινότητα, την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να επιβεβαιώσουν εκ νέου την 
αποφασιστικότητά τους και να ενισχύσουν τις δράσεις τους για την προώθηση της 
θρησκευτικής ελευθερίας και της ελευθερίας των πεποιθήσεων·

4. τονίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 21 της ΣΕΕ, η ΕΕ και τα κράτη μέλη της έχουν 
αναλάβει τη δέσμευση να ενισχύουν τον σεβασμό για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ως 
αρχή που καθοδηγεί την εξωτερική πολιτική της ΕΕ· εκφράζει την έντονη ικανοποίησή 
του για το γεγονός ότι οι κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για το 2013 ενσωματώνουν 
τη θεμελιώδη ελευθερία αυτή στην εξωτερική πολιτική και τις εξωτερικές δράσεις της 
ΕΕ, και στο πλαίσιο αυτό ζητεί την περαιτέρω ενίσχυσή της·

5. τονίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 17 της ΣΕΕ, η ΕΕ δεσμεύεται να διατηρεί ανοικτούς, 
διαφανείς και τακτικούς διαλόγους με εκκλησίες, καθώς και με θρησκευτικές, 
φιλοσοφικές και μη ομολογιακές οργανώσεις· τονίζει την υποστηρικτική επίδραση των 
διαλόγων αυτών στον σεβασμό των λοιπών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στα ίσα 
δικαιώματα για τις γυναίκες, στα δικαιώματα των παιδιών, καθώς και στη δημοκρατία, 
την ανάπτυξη, το κράτος δικαίου, τη χρηστή διακυβέρνηση, την ειρήνη και τη 
σταθερότητα, καθώς και τα περιβαλλοντικά και εργασιακά πρότυπα· τονίζει ότι οι εν 
λόγω διαθρησκευτικοί και διαπολιτισμικοί διάλογοι οδηγούν συχνά σε μεγαλύτερο 
άνοιγμα ορισμένων διεθνών εταίρων της ΕΕ και δημιουργούν ένα σημείο εκκίνησης για 
την επίτευξη προόδου σε άλλους τομείς·

Στρατηγική της ΕΕ για την προώθηση και την προστασία της θρησκευτικής ελευθερίας 
και της ελευθερίας των πεποιθήσεων μέσω διεθνών σχέσεων και συνεργασίας

6. χαιρετίζει την ενίσχυση της προώθησης της θρησκευτικής ελευθερίας και της 
ελευθερίας των πεποιθήσεων στην εξωτερική πολιτική και τις εξωτερικές δράσεις της 
ΕΕ κατά τα τελευταία έτη, ιδίως μέσω της συνολικής στρατηγικής της ΕΕ για την 
εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφαλείας και του σχεδίου δράσης της ΕΕ για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία για την περίοδο 2015-2019· χαιρετίζει το 
γεγονός ότι η βελτίωση αυτή αντιμετωπίζεται με αυξημένη δέσμευση από μέρους 
πολλών χωρών-εταίρων για συμμόρφωση με τα αντίστοιχα άρθρα 18 της Οικουμενικής 
Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (UDHR) και του Διεθνούς Συμφώνου για 
τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα (ICCPR)·

7. επιδοκιμάζει τη δημιουργία της θέσης του Ειδικού Απεσταλμένου για την προώθηση 
της θρησκευτικής ελευθερίας και της ελευθερίας των πεποιθήσεων εκτός της ΕΕ το 
2016 από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, σε απάντηση του ψηφίσματος του Κοινοβουλίου 
της 4ης Φεβρουαρίου 2016· θεωρεί ότι ο ορισμός του Ειδικού Απεσταλμένου αποτελεί 
σημαντικό βήμα προς τα εμπρός και σαφή αναγνώριση της θρησκευτικής ελευθερίας 
και της ελευθερίας των πεποιθήσεων ανάμεσα στις βασικές συνιστώσες του 
θεματολογίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα της εξωτερικής πολιτικής και των 
εξωτερικών δράσεων της ΕΕ, τόσο σε διμερές όσο και σε πολυμερές επίπεδο, και στο 
πλαίσιο της αναπτυξιακής συνεργασίας· εξαίρει τον Ειδικό Απεσταλμένο για τη συνεχή 
επικοινωνία, συνεργασία και συμπληρωματικότητα δράσεων με τον Ειδικό 
Εντεταλμένο της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα σχετικά με το θέμα αυτό, 
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συμπεριλαμβανομένης της προώθησης των κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ· 
συγχαίρει τον αρμόδιο Επίτροπο για τη Διεθνή Συνεργασία και Ανάπτυξη, από κοινού 
με τη ΓΔ DEVCO της Επιτροπής, για την ενεργό στήριξη του Ειδικού Απεσταλμένου·

8. τονίζει τη σημασία του συνδυασμού των προσπαθειών για την προώθηση της 
θρησκευτικής ελευθερίας και της ελευθερίας των πεποιθήσεων, καθώς και των 
διαθρησκευτικών και ενδοθρησκευτικών διαλόγων, με την πρόληψη του βίαιου 
εξτρεμισμού σε μια προοπτική συμπληρωματικότητας και αμοιβαίας ενίσχυσης, ιδίως 
σε γειτονικές και άλλες χώρες με τις οποίες η ΕΕ διατηρεί ειδικές σχέσεις·

9. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι ορισμένες χώρες διαθέτουν, επιβάλλουν ή 
επιδιώκουν να θεσπίσουν ποινική νομοθεσία που προβλέπει κυρώσεις για τη 
βλασφημία, την αλλαγή θρησκεύματος ή την αποστασία, συμπεριλαμβανομένης της 
θανατικής ποινής· εφιστά επίσης την προσοχή στην κατάσταση ορισμένων άλλων 
χωρών που αντιμετωπίζουν ή κινδυνεύουν από συγκρούσεις θρησκευτικών 
διαστάσεων· καλεί την ΕΕ να δώσει προτεραιότητα στις προσπάθειές της στον τομέα 
της εξωτερικής πολιτικής προς όλες τις σχετικές χώρες με σκοπό την κατάργηση των εν 
λόγω νομοθεσιών που εισάγουν διακρίσεις·

Ειδικός Απεσταλμένος για την προώθηση της θρησκευτικής ελευθερίας και της ελευθερίας 
των πεποιθήσεων εκτός της ΕΕ

10. εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι ο Ειδικός Απεσταλμένος έχει αναπτύξει 
αποτελεσματικά δίκτυα εργασίας στο πλαίσιο της Επιτροπής, του Συμβουλίου και του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και με άλλα ενδιαφερόμενα μέρη· θεωρεί, ωστόσο, 
λυπηρό το γεγονός ότι η εντολή του Ειδικού Απεσταλμένου δεν θεμελιώθηκε ούτε 
εδραιώθηκε με επαρκείς ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους·

11. ζητεί από το Συμβούλιο και την Επιτροπή να ενισχύσουν τη θεσμική εντολή και τις 
δυνατότητες του Ειδικού Απεσταλμένου, με τη διάθεση επαρκών χρηματοδοτικών και 
ανθρώπινων πόρων για τα καθήκοντα του Απεσταλμένου, την ανάπτυξη συστημικής 
θεσμοθέτησης των δικτύων εργασίας που δημιουργούνται από τον Ειδικό Απεσταλμένο 
σε όλα τα σχετικά θεσμικά όργανα της ΕΕ ή τη δημιουργία θέσης Ειδικού 
Εντεταλμένου της ΕΕ για τη θρησκευτική ελευθερία και την ελευθερία των 
πεποιθήσεων·

12. καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να εξετάσουν τη δημιουργία Ειδικού 
Εντεταλμένου της ΕΕ για τη θρησκευτική ελευθερία και την ελευθερία των 
πεποιθήσεων· θεωρεί ότι στις αρμοδιότητες και την εντολή αυτού του Ειδικού 
Εντεταλμένου πρέπει να περιλαμβάνονται:

α) η ενίσχυση της προβολής, της αποτελεσματικότητας, της συνοχής και της 
λογοδοσίας της πολιτικής της ΕΕ για τη θρησκευτική ελευθερία και την ελευθερία 
των πεποιθήσεων εκτός της ΕΕ·

β) η υποβολή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο, στην Αντιπρόεδρο της 
Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και 
Πολιτικής Ασφαλείας και στην Επιτροπή ετήσιας έκθεσης προόδου και
συγκεφαλαιωτικής έκθεσης για την εφαρμογή της εντολής κατά τη λήξη της·
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γ) η στενή συνεργασία με την ομάδα εργασίας του Συμβουλίου για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα (COHOM)·

δ) ο ρόλος του υψηλού επιπέδου συνομιλητή με αντίστοιχους φορείς σε τρίτες χώρες 
και σε διεθνείς οργανισμούς, καθώς και η δυνατότητα συνεργασίας με τα Ηνωμένα 
Έθνη (τη ΓΣΗΕ, το UNHRC κ.λπ.) και με σχετικές περιφερειακές οργανώσεις·

ε) η προεδρία διαλόγων υψηλού επιπέδου σχετικά με τη θρησκευτική ελευθερία και 
την ελευθερία των πεποιθήσεων, καθώς και σχετικά με διαθρησκευτικά και 
διαπολιτισμικά θέματα, και η καθοδήγηση διαβουλεύσεων με τρίτες χώρες σχετικά 
με ζητήματα που αφορούν τη θρησκευτική ελευθερία και την ελευθερία των 
πεποιθήσεων·

13. ζητεί να παραταθεί η θητεία του Ειδικού Απεσταλμένου, ώστε να γίνει πολυετής και να 
αντιστοιχεί χρονικά στη θητεία της Επιτροπής·

14. συνιστά να περιλαμβάνονται με ευδιάκριτο τρόπο στον τίτλο και στην εντολή του 
Ειδικού Απεσταλμένου η προώθηση του διαθρησκευτικού διαλόγου και της 
διαθρησκευτικής συνεργασίας·

15. συνιστά τη σύσταση τακτικής συμβουλευτικής ομάδας εργασίας των φορέων των 
κρατών μελών για τη θρησκευτική ελευθερία και την ελευθερία των πεποιθήσεων και 
εκπροσώπων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μαζί με εμπειρογνώμονες, επιστήμονες 
και εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων εκκλησιών και 
άλλων οργανώσεων θρησκευτικού χαρακτήρα, η οποία θα παρέχει συμβουλές σχετικά 
με θέματα που αφορούν τη θρησκευτική ελευθερία και την ελευθερία των πεποιθήσεων 
με σκοπό την παροχή συνδρομής στον Ειδικό Απεσταλμένο·

16. συνιστά να αναπτυχθεί περαιτέρω η συνεργασία του Ειδικού Απεσταλμένου με τους 
ομολόγους του εκτός της ΕΕ, ιδίως σε στενή συνεργασία με τον Ειδικό Εισηγητή του 
ΟΗΕ για τη θρησκευτική ελευθερία και την ελευθερία των πεποιθήσεων, καθώς και
διερευνώντας τη δυνατότητα ετήσιας υποβολής κοινών εκθέσεων ΕΕ-ΟΗΕ σχετικά με 
τις διακρίσεις κατά των θρησκευτικών μειονοτήτων, επίσης με διατύπωση κοινών 
προτάσεων για τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να δοθεί τέλος στις εν λόγω πράξεις·

Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για την προώθηση και την προστασία της θρησκευτικής 
ελευθερίας και της ελευθερίας των πεποιθήσεων

17. θεωρεί ότι οι κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ παρουσιάζουν ένα σαφές σύνολο 
πολιτικών γραμμών, αρχών, κανόνων και θεμάτων για δράσεις προτεραιότητας, καθώς 
και μια δέσμη μέσων για την παρακολούθηση, την αξιολόγηση, την αναφορά και τα 
διαβήματα όλων των εκπροσώπων της ΕΕ σε τρίτες χώρες, τα οποία συνιστούν 
σταθερή στρατηγική προσέγγιση για την ΕΕ και τα κράτη μέλη της ώστε να 
διαδραματίσουν αποτελεσματικό ρόλο στην προώθηση της θρησκευτικής ελευθερίας 
και της ελευθερίας των πεποιθήσεων εκτός της ΕΕ·

18. ζητεί επειγόντως να αυξηθούν η εντατικότητα και η αποτελεσματικότητα της 
εφαρμογής των κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ για τη θρησκευτική ελευθερία και
την ελευθερία των πεποιθήσεων· επισημαίνει ότι πρέπει να καταβληθούν περαιτέρω 
ειδικές προσπάθειες από την ΕΕ και τα κράτη μέλη της για την αποτελεσματικότερη 



PE623.953v\01-00 10/12 PR\1157617EL.docx

EL

εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ και τη μεγαλύτερη επιρροή της ΕΕ 
στην προώθηση της θρησκευτικής ελευθερίας και της ελευθερίας των πεποιθήσεων σε 
παγκόσμιο επίπεδο· τονίζει ότι η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι κοινωνίες 
μπορούν να διαμορφώνονται και να επηρεάζονται από τις θρησκείες και άλλες 
πεποιθήσεις είναι καθοριστικής σημασίας για την καλύτερη κατανόηση της προώθησης 
της θρησκευτικής ελευθερίας και της ελευθερίας των πεποιθήσεων στο πλαίσιο της 
εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ και της διεθνούς συνεργασίας·

19. εξαίρει, στο πλαίσιο αυτό, τις προσπάθειες που έχουν καταβληθεί μέχρι σήμερα από 
την ΕΥΕΔ και την Επιτροπή για την παροχή κατάρτισης όσον αφορά τη θρησκευτική 
παιδεία των αξιωματούχων της ΕΕ και των διπλωματών από τα κράτη μέλη· τονίζει, 
ωστόσο, την ανάγκη ευρύτερων και πιο συστηματικών προγραμμάτων κατάρτισης, με 
τα οποία θα αυξηθεί η ευαισθητοποίηση σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ 
και η χρήση τους από τους αξιωματούχους και τους διπλωμάτες της ΕΕ και των κρατών 
μελών, ενώ επίσης θα ενισχυθεί η συνεργασία με τον Ειδικό Απεσταλμένο· ζητεί να 
συμμετάσχουν οι εκκλησίες και οι θρησκευτικές κοινότητες και ενώσεις σε αυτήν τη 
διαδικασία κατάρτισης· ζητεί από την Επιτροπή και το Συμβούλιο να διαθέσουν πόρους 
για τη δημιουργία των εν λόγω προγραμμάτων κατάρτισης·

20. καλεί την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να εκπονούν ετήσιες εκθέσεις της ΕΕ σχετικά με τη 
θρησκευτική ελευθερία και την ελευθερία των πεποιθήσεων παγκοσμίως, οι οποίες θα 
κοινοποιούνται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο· σημειώνει ότι οι 
κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ προβλέπουν αξιολόγηση της εφαρμογής τους από την 
COHOM μετά την πάροδο τριών ετών και ότι καμία τέτοια αξιολόγηση δεν έχει 
κοινοποιηθεί ή δημοσιοποιηθεί· ζητεί τη χωρίς καθυστέρηση δημοσιοποίηση της 
αξιολόγησης· θεωρεί ότι η αξιολόγηση θα πρέπει να επισημαίνει τις βέλτιστες 
πρακτικές, να εντοπίζει τομείς που χρήζουν βελτίωσης και να παρέχει συγκεκριμένες 
συστάσεις σχετικά με την εφαρμογή, σύμφωνα με καθορισμένο χρονοδιάγραμμα και 
ορόσημα που υπόκεινται σε τακτική ετήσια αξιολόγηση· ζητεί να περιλαμβάνεται η 
αξιολόγηση στις ετήσιες εκθέσεις της ΕΕ σχετικά με τη θρησκευτική ελευθερία και την 
ελευθερία των πεποιθήσεων παγκοσμίως·

21. υπογραμμίζει τα καθήκοντα που εκπληρώνονται από τα σημεία επαφής για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα στο πλαίσιο όλων των αντιπροσωπειών της ΕΕ και των 
αποστολών της ΚΠΑΑ· ζητεί τον ορισμό ειδικών σημείων επαφής για τη θρησκευτική 
ελευθερία και την ελευθερία των πεποιθήσεων σε κάθε αντιπροσωπεία της ΕΕ και 
αποστολή της ΚΠΑΑ· ζητεί να διατεθούν περισσότεροι πόροι στις αντιπροσωπείες της 
ΕΕ και στις αποστολές της ΚΠΑΑ, ώστε να μπορούν να επιτελέσουν το έργο τους για 
την προώθηση της θρησκευτικής ελευθερίας και της ελευθερίας των πεποιθήσεων·

22. υπενθυμίζει τη σημασία των στρατηγικών ανά χώρα για τα ανθρώπινα δικαιώματα και 
τη δημοκρατία, οι οποίες προσαρμόζουν τη δράση της ΕΕ στην ειδική κατάσταση και 
στις ανάγκες κάθε χώρας· ζητεί να δοθεί επαρκής προσοχή στα ζητήματα που 
σχετίζονται με τη θρησκευτική ελευθερία και την ελευθερία των πεποιθήσεων μέσω 
διαμόρφωσης γραμμών δράσης για την ΕΕ, ώστε να είναι δυνατή η αντιμετώπισή τους 
στο πλαίσιο των στρατηγικών ανά χώρα για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη 
δημοκρατία, κάθε φορά που απειλείται ο σεβασμός για τη θρησκευτική ελευθερία και 
την ελευθερία των πεποιθήσεων· επαναλαμβάνει την έκκλησή του να δοθεί πρόσβαση 
στους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο περιεχόμενο των στρατηγικών 
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ανά χώρα για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία·

Δράσεις της ΕΕ για τη θρησκευτική ελευθερία και την ελευθερία των πεποιθήσεων σε 
πολυμερή φόρουμ

23. εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δέσμευση της ΕΕ να προωθήσει τη θρησκευτική 
ελευθερία και την ελευθερία των πεποιθήσεων σε πολυμερή φόρουμ, ιδίως στο πλαίσιο 
του ΟΗΕ, του Συμβουλίου της Ευρώπης και του ΟΑΣΕ, καθώς και στον Οργανισμό 
Ισλαμικής Συνεργασίας (ΟΙΣ)· υποστηρίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη συνεργασία της ΕΕ 
με τον Ειδικό Εισηγητή των Ηνωμένων Εθνών για τη θρησκευτική ελευθερία και την 
ελευθερία των πεποιθήσεων, καθώς και με την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων 
Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα· συνιστά τη συνέχιση της πρακτικής της ΕΕ να 
λαμβάνει την πρωτοβουλία για ψηφίσματα της ΓΣΗΕ και του UNHRC σχετικά με τη 
θρησκευτική ελευθερία και την ελευθερία των πεποιθήσεων, καθώς και να επιδιώκει τη 
δημιουργία συμμαχιών και να υπερασπίζεται τις κοινές θέσεις με τρίτες χώρες και 
διεθνείς οργανισμούς· καλεί την ΕΥΕΔ και τον ΟΙΣ να εξετάσουν το ενδεχόμενο να 
καταρτίσουν ένα κοινό ψήφισμα σχετικά με τη θρησκευτική ελευθερία και την 
ελευθερία των πεποιθήσεων στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών·

Χρηματοδοτικά μέσα της ΕΕ

24. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η θρησκευτική ελευθερία και η 
ελευθερία των πεποιθήσεων χαρακτηρίζονται ως προτεραιότητα του Ευρωπαϊκού 
Μέσου για τη Δημοκρατία και τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΜΔΔΑ)· εκφράζει την 
ικανοποίησή του για τη σημαντική αύξηση της χρηματοδότησης στο πλαίσιο του 
ΕΜΔΔΑ που διατέθηκε στα προγράμματα σχετικά με τη θρησκευτική ελευθερία και 
την ελευθερία των πεποιθήσεων από τη στιγμή της έγκρισης των κατευθυντήριων 
γραμμών της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να διασφαλίσουν την αμοιβαία 
ενίσχυση του διπλωματικού έργου της ΕΕ για την προώθηση της θρησκευτικής 
ελευθερίας και της ελευθερίας των πεποιθήσεων και των προγραμμάτων που 
χρηματοδοτούνται από το ΕΜΔΔΑ· τονίζει ότι η θρησκευτική ελευθερία και η 
ελευθερία των πεποιθήσεων μπορούν επίσης να στηριχθούν από άλλα μέσα εκτός από 
τα κονδύλια που προσανατολίζονται στα ανθρώπινα δικαιώματα, μεταξύ άλλων όσα 
έχουν ως αντικείμενο τη διάσταση της πρόληψης των συγκρούσεων ή την εκπαίδευση 
και τον πολιτισμό· καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να διατηρήσουν επαρκή 
χρηματοδότηση για προγράμματα που σχετίζονται με τη θρησκευτική ελευθερία και 
την ελευθερία των πεποιθήσεων στο πλαίσιο των εξωτερικών χρηματοδοτικών μέσων 
της ΕΕ, εντός του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) για την περίοδο 2021-
2027·

25. τονίζει ότι οι πολιτικές της ΕΕ στους τομείς της ειρήνης, της ασφάλειας, της πρόληψης 
των συγκρούσεων και της ανάπτυξης και συνεργασίας αντιμετωπίζουν προκλήσεις για 
τις οποίες μπορούν να επινοηθούν λύσεις με τη συμμετοχή εκκλησιών, θρησκευτικών 
ηγετών, ακαδημαϊκών, θρησκευτικών κοινοτήτων και ενώσεων ή θρησκευτικών 
οργανώσεων που αποτελούν ζωτικό τμήμα της κοινωνίας των πολιτών· αναγνωρίζει τη 
σημασία που έχει η συνεκτίμηση της πολυμορφίας των εκκλησιών, των θρησκευτικών 
κοινοτήτων και ενώσεων και των οργανώσεων θρησκευτικού χαρακτήρα που 
επιδίδονται σε πραγματική αναπτυξιακή και ανθρωπιστική δράση για τις κοινότητες και 
σε συνεργασία με αυτές· καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να ενσωματώσουν, 
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κατά περίπτωση, τους στόχους και τις δραστηριότητες που έχουν σχέση με την 
προώθηση και την προστασία της θρησκευτικής ελευθερίας και της ελευθερίας των 
πεποιθήσεων στον προγραμματισμό των χρηματοδοτικών μέσων που συνδέονται με τις 
πολιτικές αυτές, συγκεκριμένα του ΕΤΑ, του ΜΑΣ, του ΕΜΓ, του IcSP και του ΜΠΒ·

26. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην 
Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για 
θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στην ΕΥΕΔ, στις κυβερνήσεις 
και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, και στα Ηνωμένα Έθνη.
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