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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o usmerneniach EÚ a mandáte osobitného vyslanca EÚ pre podporu slobody 
náboženstva alebo viery mimo EÚ
(2018/2155(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na medzinárodnú ochranu slobody náboženského vyznania alebo viery, 
ktorú zaručuje článok 18 Všeobecnej deklarácie ľudských práv z roku 1948, článok 18 
Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach z roku 1966, Deklaráciu 
o odstránení všetkých foriem neznášanlivosti a diskriminácie na základe náboženstva 
alebo viery z roku 1981, článok 9 Európskeho dohovoru o ľudských právach a články 
10, 21 a 22 Charty základných práv Európskej únie,

– so zreteľom na pripomienku Rady pre ľudské práva č. 22 z 30. júla 1993 k článku 18 
Všeobecnej deklarácie ľudských práv z roku 1948 a na jej rezolúciu 16/18 z 12. apríla 
2011 o boji proti neznášanlivosti, negatívnym stereotypom, stigmatizácii, diskriminácii, 
podnecovaniu k násiliu a násiliu voči osobám na základe presvedčenia alebo viery,

– so zreteľom na článok 21 Zmluvy o Európskej únii,

– so zreteľom na článok 17 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

– so zreteľom na závery Rady z 21. februára 2011 o neznášanlivosti, diskriminácii a násilí 
na základe slobody náboženského vyznania a viery,

– so zreteľom na strategický rámec EÚ a akčný plán EÚ pre ľudské práva a demokraciu, 
ktorý prijala Rada 25. júna 2012, a akčný plán EÚ pre ľudské práva a demokracii 
na roky 2015 – 2019,

– so zreteľom na usmernenia EÚ z 24. júna 2013 v oblasti presadzovania a ochrany 
slobody náboženského vyznania alebo viery,

– so zreteľom na odporúčanie Európskeho parlamentu z 13. júna 2013 k návrhu 
usmernení EÚ v oblasti presadzovania a ochrany slobody náboženského vyznania 
alebo viery1,

– so zreteľom na uznesenie Európskeho parlamentu z 20. januára 2011 o situácii 
kresťanov, pokiaľ ide o slobodu náboženského vyznania2, uznesenie Európskeho 
parlamentu zo 4. februára 2016 o systematickom masovom vyvražďovaní náboženských 
menšín zo strany tzv. ISIS/Dá’iš3 a uznesenie Európskeho parlamentu zo 14. decembra 
2017 o situácii Rohingov4,

– so zreteľom na uznesenie Európskeho parlamentu z 9. júla 2015 o novom prístupe EÚ 
k ľudským právam a demokracii – hodnotenie činnosti Európskej nadácie na podporu 

                                               
1 Ú. v. EÚ C 65, 19.2.2016, s. 174.
2 Ú. v. EÚ C 136E, 11.5.2012, s. 53.
3 Prijaté texty, P8_TA(2016)0051.
4 Prijaté texty, P8_TA(2017)0500.
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demokracie od jej vytvorenia5, a najmä na jeho odseky 27 a 28,

– so zreteľom na uznesenie Európskeho parlamentu zo 14. decembra 20166 o výročnej 
správe o ľudských právach a demokracii vo svete a politike Európskej únie v tejto 
oblasti za rok 2015, najmä na jeho odsek 14, a na uznesenie Európskeho parlamentu 
z 23. novembra 20177 o výročnej správe o ľudských právach a demokracii vo svete 
v roku 2016 a politike Európskej únie v tejto oblasti, najmä na odsek 8 uznesenia z roku 
2017,

– so zreteľom na akčný plán z Rabatu, ktorým sa zakazuje propagovať národnostnú, 
rasovú alebo náboženskú nenávisť, ktorá sama o sebe predstavuje podnecovanie 
k diskriminácii, nepriateľstvu alebo násiliu, uverejnený Úradom vysokého komisára 
OSN pre ľudské práva (OHCHR) v roku 2012,

– so zreteľom na mandát osobitného vyslanca EÚ pre podporu slobody náboženstva alebo 
viery mimo EÚ;

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 235/2014 
z 11. marca 2014, ktorým sa ustanovuje nástroj financovania pre demokraciu a ľudské 
práva vo svete8,

– so zreteľom na závery Rady z 19. mája 2014 o prístupe k rozvojovej spolupráci 
založenom na právach a zahŕňajúcom všetky ľudské práva, a na pracovný dokument 
útvarov Komisie z 30. apríla 2014 o prístupe k rozvojovej spolupráci EÚ založenom 
na právach, v ktorom sú zahrnuté všetky ľudské práva (SWD(2014)0152),

– so zreteľom na článok 52 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre zahraničné veci (A8-0000/2018),

A. keďže právo na slobodu náboženského vyznania a viery je ľudské právo, ktoré 
neoddeliteľne prináleží všetkým ľuďom, a základné právo jednotlivcov, ktorí by nemali 
byť vystavení žiadnemu druhu diskriminácie, ako je to zakotvené v medzinárodných
a európskych zakladajúcich textoch vrátane Všeobecnej deklarácie ľudských práv 
a Charty základných práv Európskej únie;

B. keďže z práva na slobodu náboženského vyznania a viery vyplýva právo jednotlivca 
vybrať si, v čo chce veriť, právo zmeniť náboženstvo a presvedčenie bez akýchkoľvek 
obmedzení a právo praktizovať a prejavovať náboženstvo podľa vlastného výberu, či už 
individuálne, alebo v spoločenstve a či už v súkromí, alebo na verejnosti; keďže prejav 
náboženského vyznania alebo viery môže byť vyjadrený pri uctievaní, učení, 
praktizovaní a obradoch; keďže sloboda náboženského vyznania a viery zahŕňa právo 
spoločenstiev veriacich chrániť svoj étos a konať v súlade s ním a nárok uznať právnu 
subjektivitu ich náboženských organizácií; keďže ochrana osôb bez ohľadu na to, 
k akému náboženstvu sa hlásia alebo sú bez vierovyznania, a účinné riešenie 
porušovania slobody náboženského vyznania a viery, ako sú diskriminácia alebo právne 

                                               
5 Prijaté texty, P8_TA(2015)0274.
6 Prijaté texty, P8_TA(2016)0502.
7 Prijaté texty, P8_TA(2017)0494.
8 Ú. v. EÚ L 77, 15.3.2014, s. 85.
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obmedzenia založené na náboženstve alebo viere, sú prvoradými podmienkami 
na zabezpečenie toho, aby osoby mohli využívať slobodu náboženského vyznania 
a viery na rovnakom základe;

C. keďže sloboda náboženského vyznania a viery je nedeliteľná, je vzájomne závislá 
a prepojená so základnými slobodami a inými ľudskými právami a je základným 
kameňom ľudského práva, ktoré chráni jadro ľudskej dôstojnosti;

D. keďže sloboda náboženského vyznania a viery priamo prispieva k demokracii, rozvoju, 
právnemu štátu, mieru a stabilite; keďže porušovanie slobody náboženského vyznania 
a viery je čoraz rozšírenejšie, postihuje ľudí vo všetkých častiach sveta a môže zhoršiť 
neznášanlivosť, často predstavuje včasné ukazovatele potenciálneho násilia 
a konfliktov;

E. keďže podľa článku 21 Zmluvy o EÚ, Európska únia podporuje a obhajuje 
univerzálnosť a nedeliteľnosť ľudských práv a základných slobôd a zachovávanie 
ľudskej dôstojnosti ako súčasť hlavných zásad svojej zahraničnej politiky;

F. keďže v snahe o dosiahnutie cieľa posunúť slobodu náboženského vyznania a viery 
prostredníctvom zahraničnej politiky EÚ prijala Rada v júni 2013 usmernenia EÚ 
o podpore a ochrane slobody náboženského vyznania alebo viery a v máji 2016 Komisia 
vymenovala prvého osobitného vyslanca pre podporu slobody náboženského vyznania 
a viery mimo EÚ na jednoročný mandát, ktorý sa odvtedy obnovil dvakrát na jeden rok;

G. keďže EÚ podporuje slobodu náboženského vyznania a viery na medzinárodnej úrovni 
a prostredníctvom multilaterálnych fór najmä tým, že prevzala vedúce postavenie 
na tematických uzneseniach o slobode náboženského vyznania a viery na Valnom 
zhromaždení OSN a na zasadnutí Rady OSN pre ľudské práva (UNHRC), a podporuje 
mandát osobitného spravodajcu OSN pre slobodu náboženského vyznania a viery 
a spolupracuje s ním, ale aj prostredníctvom spolupráce s tými tretími krajinami, 
ktoré majú podobné usmernenia pre slobodu náboženského vyznania a viery, 
a s osobitnými vyslancami, ako sú Spojené štáty;

H. keďže podpora slobody náboženského vyznania a viery, a to aj prostredníctvom 
podpory občianskej spoločnosti na ochranu práv jednotlivcov patriacich k náboženským 
a vieroučným menšinám, podpora obhajcov ľudských práv a boja proti diskriminácii 
na základe náboženského vyznania a viery, ako aj podpora medzikultúrneho 
a medzináboženského dialógu sú prioritou financovania v rámci európskeho nástroja 
pre demokraciu a ľudské práva (EIDHR) na roky 2014 – 2020; keďže Európsky 
rozvojový fond (ERF) a finančné nástroje EÚ, ako napríklad nástroj rozvojovej 
spolupráce (DCI), nástroj európskeho susedstva (ENI), nástroj na podporu stability 
a mieru a nástroj predvstupovej pomoci (IPA) taktiež podporili projekty, ktoré 
prispievajú k zlepšeniu prostredia slobody náboženského vyznania a viery;

1. zdôrazňuje, že náboženstvo alebo viera je dôležitým nepopierateľným pilierom ľudskej 
identity, ktorý výrazne ovplyvňuje jednotlivcov a spoločnosti, a je preto skutočnosťou, 
ktorú nemožno v politikách zanedbávať či popierať, ale vyžaduje si náležité uznanie 
a riešenie;

2. potvrdzuje, že všetci aktéri sú povinní primerane chrániť, podporovať a zachovávať 
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právo na slobodu myslenia, svedomia a náboženstva, ktoré sa všeobecne označuje ako 
sloboda náboženského vyznania a viery, ako základné ľudské právo a základnú hodnotu 
EÚ; zdôrazňuje povinnosť štátov zaručiť slobodu náboženského vyznania a viery 
v záujme zachovania mierových, demokratických a pluralitných spoločností, ktoré 
rešpektujú rozmanitosť a jednotlivé viery;

3. vyjadruje hlboké znepokojenie nad skutočnosťou, že v posledných rokoch nastal 
dramatický nárast počtu prípadov porušovania slobody náboženského vyznania a viery 
na celom svete vrátane prenasledovania na základe náboženského vyznania alebo viery; 
zdôrazňuje, že tieto porušovania sú často príčinou vojen alebo iných foriem ozbrojených 
konfliktov, alebo ich čoraz viac zhoršujú, čo vedie k porušovaniu humanitárneho práva 
vrátane masových vrážd alebo genocídy; zdôrazňuje, že porušovanie slobody 
náboženského vyznania a viery porušuje demokraciu, bráni rozvoju a negatívne 
ovplyvňuje využívanie iných základných slobôd a práv; zdôrazňuje, že to zaväzuje 
medzinárodné spoločenstvo, EÚ a jej členské štáty opätovne potvrdiť odhodlanie 
a posilniť ich opatrenia pri presadzovaní slobody náboženského vyznania a viery;

4. zdôrazňuje, že EÚ a jej členské štáty v súlade s článkom 21 Zmluvy o EÚ prisľúbili 
posilniť rešpektovanie ľudských práv ako zásadu, ktorou sa riadi zahraničná politika 
EÚ; víta skutočnosť, že usmernenia EÚ z roku 2013 začlenili túto základnú slobodu 
do zahraničnej politiky a vonkajšej činnosti EÚ, a v tejto súvislosti vyzýva na jej ďalšie 
posilnenie;

5. zdôrazňuje, že v súlade s článkom 17 Zmluvy o EÚ sa EÚ zaviazala udržiavať otvorené, 
transparentné a pravidelné dialógy s cirkvami a filozofickými a nekonfesionálnymi 
organizáciami; zdôrazňuje podporný účinok týchto dialógov na rešpektovanie ostatných 
ľudských práv, rovnakých práv žien, práv detí, ako aj demokracie, rozvoja, právneho 
štátu, dobrej správy vecí verejných, mieru a stability a environmentálnych a pracovných 
noriem; zdôrazňuje, že takýto dialóg medzi kultúrami a náboženstvami sa často stretáva 
s väčšou otvorenosťou niektorých medzinárodných partnerov EÚ a vytvára východisko 
pre pokrok v iných oblastiach;

Stratégia EÚ na podporu a ochranu slobody náboženského vyznania a viery 
prostredníctvom medzinárodných vzťahov a spolupráce

6. víta posilnenie podpory slobody náboženského vyznania a viery v zahraničnej politike a 
vonkajšej činnosti EÚ v posledných rokoch, najmä prostredníctvom globálnej stratégie 
EÚ pre zahraničnú politiku a bezpečnosť a akčného plánu EÚ pre ľudské práva a 
demokraciu na roky 2015 – 2019; víta skutočnosť, že toto zlepšenie sa plní 
prostredníctvom zvýšeného záväzku mnohých partnerských krajín dodržiavať príslušné 
články 18 Všeobecnej deklarácie ľudských práv a Medzinárodného paktu o občianskych 
a politických právach;

7. víta vytvorenie funkcie osobitného vyslanca na presadzovanie slobody náboženského 
vyznania a viery mimo EÚ v roku 2016 zo strany predsedu Komisie v reakcii 
na uznesenie Európskeho parlamentu zo 4. februára 2016; považuje vymenovanie 
osobitného vyslanca za dôležitý krok vpred a jednoznačné uznanie slobody 
náboženského vyznania a viery za jednu z hlavných častí programu ľudských práv 
v oblasti zahraničnej politiky a dvojstrannej aj mnohostrannej vonkajšej činnosti EÚ 
a v rámci rozvojovej spolupráce; oceňuje osobitného vyslanca za jeho nepretržitú 
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angažovanosť, spoluprácu a vzájomné dopĺňanie sa akcií s osobitným zástupcom EÚ 
pre ľudské práva v tejto oblasti vrátane podpory usmernení EÚ; vyjadruje pochvalu 
komisárovi pre medzinárodnú spoluprácu a rozvoj spolu s GR Komisie DEVCO 
za aktívnu podporu osobitného vyslanca;

8. zdôrazňuje, že je dôležité spájať úsilie o podporu slobody náboženského vyznania 
a viery a dialógov medzi náboženstvami s predchádzaním násilnému extrémizmu 
na komplementárnom a vzájomne sa posilňujúcom základe, najmä v susedných a iných 
krajinách, s ktorými má EÚ osobitné vzťahy;

9. vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že niektoré krajiny majú, presadzujú alebo sa 
snažia zaviesť trestné zákony, ktoré ukladajú tresty za rúhanie, konvertovanie alebo 
odpadlíctvo vrátane trestu smrti; taktiež upozorňuje na situáciu v niektorých ďalších 
krajinách, ktoré čelia náboženským konfliktom alebo ktorým takéto konflikty hrozia; 
vyzýva EÚ, aby vo svojich snahách v oblasti zahraničnej politiky uprednostnila všetky 
dotknuté krajiny s cieľom zrušiť takéto diskriminačné zákony;

Osobitný vyslanec EÚ pre podporu slobody náboženského vyznania a viery mimo EÚ

10. víta skutočnosť, že osobitný vyslanec vytvoril účinné pracovné siete v rámci Komisie, 
Rady a Európskeho parlamentu, ako aj s ostatnými zainteresovanými stranami; 
vyjadruje však poľutovanie nad skutočnosťou, že mandát osobitného vyslanca nebol 
založený a konsolidovaný s dostatočnými ľudskými a finančnými zdrojmi;

11. vyzýva Radu a Komisiu, aby posilnili inštitucionálny mandát a kapacitné možnosti 
osobitného vyslanca tým, že vyčlenia primerané finančné prostriedky a ľudské zdroje 
na výkon funkcie vyslanca a budú rozvíjať systémovú inštitucionalizáciu pracovných 
sietí vytvorených osobitným vyslancom v rámci všetkých príslušných inštitúcií EÚ, 
alebo stanovia funkciu osobitného zástupcu EÚ pre slobodu náboženského vyznania 
a viery;

12. vyzýva Radu a Komisiu, aby zvážili vytvorenie pozície osobitného zástupcu EÚ (OZ 
EÚ) pre slobodu náboženského vyznania a viery; domnieva sa, že právomoci a mandát 
tohto osobitného zástupcu by mali zahŕňať:

a) zvyšovanie viditeľnosti, účinnosti, súdržnosti a zodpovednosti politiky EÚ v oblasti 
slobody náboženského vyznania a viery mimo EÚ;

b) podávanie výročnej správy o pokroku a komplexnej správy o vykonávaní mandátu 
na konci tohto obdobia Európskemu parlamentu, Rade, podpredsedníčke 
Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku 
a Komisii;

c) úzku spoluprácu s pracovnou skupinou Rady pre ľudské práva (COHOM);

d) pozíciu partnera na vysokej úrovni pre svojich partnerov z tretích krajín 
a medzinárodných organizácií, ktorý by mal tiež komunikovať s OSN (Valné 
zhromaždenie OSN, Rada OSN pre ľudské práva atď.), ako aj s príslušnými 
regionálnymi organizáciami;
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e) vedenie dialógov na vysokej úrovni o otázkach týkajúcich sa slobody náboženského 
vyznania a viery a medziodborových a medzikultúrnych otázok a vedenie 
konzultácií s tretími krajinami o otázkach týkajúcich sa slobody náboženského 
vyznania a viery;

13. požaduje, aby sa funkčné obdobie osobitného vyslanca rozšírilo na viacročné obdobie 
zodpovedajúce funkčnému obdobiu Komisie;

14. odporúča, aby názov a mandát osobitného vyslanca jasne zahŕňali podporu 
medzináboženského dialógu a spoluprácu medzi vierovyznaniami;

15. s cieľom pomôcť osobitnému vyslancovi odporúča zriadiť pravidelnú poradnú pracovnú 
skupinu zloženú z inštitúcií v oblasti slobody náboženského vyznania a viery členských 
štátov a zástupcov Európskeho parlamentu spolu s odborníkmi, vedcami a zástupcami 
občianskej spoločnosti, vrátane cirkví a iných organizácií založených na vierovyznaní, 
ktorá by poskytovala poradenstvo v otázkach slobody náboženského vyznania a viery;

16. odporúča, aby osobitný vyslanec ďalej rozvíjal spoluprácu s partnermi mimo EÚ, najmä 
prostredníctvom úzkej spolupráce s osobitným spravodajcom OSN pre slobodu 
náboženského vyznania a viery, ako aj preskúmaním možností podávania spoločných 
výročných správ o diskriminácii náboženských menšín EÚ a OSN, ako aj formulovaním 
spoločných návrhov o tom, ako tieto činy ukončiť;

Usmernenia EÚ v oblasti presadzovania a ochrany slobody náboženského vyznania alebo 
viery

17. domnieva sa, že usmernenia EÚ predstavujú jasný súbor politických línií, zásad, noriem 
a tém pre prioritné činnosti, ako aj súbor nástrojov na monitorovanie, posudzovanie 
podávanie správ a demarší všetkých predstaviteľov EÚ v tretích krajinách, ktoré 
predstavujú stabilný strategický prístup pre EÚ a jej členské štáty, aby mohli účinne 
prispievať k podpore slobody náboženského vyznania a viery mimo EÚ;

18. naliehavo žiada, aby sa zvýšila intenzita a účinnosť vykonávania usmernení EÚ 
v oblasti slobody náboženského vyznania a viery; poznamenáva, že EÚ a jej členské 
štáty musia vynaložiť ďalšie úsilie na efektívnejšie vykonávanie usmernení EÚ 
a na zvýšenie vplyvu EÚ pri napredovaní slobody náboženského vyznania a viery 
na celom svete; zdôrazňuje, že pochopenie toho, ako môžu náboženské vyznania a iné 
viery formovať a ovplyvňovať spoločnosti, prispieva k lepšiemu pochopeniu podpory 
slobody náboženského vyznania a viery v zahraničnej politike EÚ a medzinárodnej 
spolupráci;

19. v tejto súvislosti vyslovuje pochvalu úsiliu, ktoré ESVČ a Komisia doteraz vynaložili 
na poskytovanie odbornej prípravy v oblasti náboženskej gramotnosti úradníkom EÚ 
a diplomatom členských štátov; zdôrazňuje však potrebu širších a systematickejších 
programov odbornej prípravy, ktoré by zvýšili informovanosť úradníkov a diplomatov 
EÚ a členských štátov o týchto usmerneniach, zvýšili ich využívanie a posilnili 
spoluprácu s osobitným vyslancom; žiada, aby sa do tohto vzdelávacieho procesu 
zapojili cirkvi a náboženské spoločenstvá a združenia; žiada Komisiu a Radu, 
aby vyčlenili prostriedky na vytvorenie takýchto vzdelávacích programov;
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20. žiada Komisiu a ESVČ, aby vypracovali výročné správy EÚ o slobode náboženského 
vyznania a viery vo svete, ktoré sa majú poskytnúť Európskemu parlamentu a Rade; 
konštatuje, že v usmerneniach EÚ sa stanovuje hodnotenie ich vykonávania po troch 
rokoch pracovnou skupinou pre ľudské práva a že takéto hodnotenie nebolo oznámené 
ani zverejnené; žiada bezodkladné zverejnenie hodnotenia; domnieva sa, že hodnotenie 
by malo vyzdvihnúť najlepšie postupy, určiť oblasti na zlepšenie a poskytnúť konkrétne 
odporúčania týkajúce sa vykonávania v súlade so stanoveným časovým 
harmonogramom a medzníkmi, ktoré podliehajú pravidelnému každoročnému 
hodnoteniu; žiada zahrnutie hodnotenia do výročných správ EÚ o slobode 
náboženského vyznania a viery vo svete;

21. zdôrazňuje zodpovednosť, ktorú plnia hlavné kontaktné miesta pre ľudské práva 
vo všetkých delegáciách EÚ a misiách SBOP; žiada určenie hlavných kontaktných 
miest špecializovaných na slobodu náboženského vyznania a viery v každej delegácii 
EÚ a misii SBOP; žiada pridelenie väčšieho množstva prostriedkov delegáciám EÚ 
a misiám SBOP, aby mohli vykonávať svoju prácu pri presadzovaní slobody 
náboženského vyznania a viery;

22. pripomína význam stratégií v oblasti ľudských práv pre jednotlivé krajiny, ktoré 
prispôsobujú činnosť EÚ osobitnej situácii a potrebám každej krajiny; žiada, aby sa 
venovala primeraná pozornosť otázkam súvisiacim so slobodou náboženského vyznania 
a viery, pričom sa vypracujú opatrenia EÚ, aby sa tieto otázky mohli riešiť v rámci 
stratégií v oblasti ľudských práv pre jednotlivé krajiny vždy, keď je ohrozené 
dodržiavanie slobody náboženského vyznania a viery; opätovne zdôrazňuje svoju 
požiadavku, aby sa členom Európskeho parlamentu umožnil prístup k obsahu stratégií 
v oblasti ľudských práv pre jednotlivé krajiny;

Akcie EÚ v oblasti slobody náboženského vyznania a viery na multilaterálnych fórach

23. víta záväzok EÚ podporovať slobodu náboženského vyznania a viery na 
multilaterálnych fórach, najmä v rámci OSN, Rady Európy a OBSE a s Organizáciou 
islamskej spolupráce (OIC); v tejto súvislosti podporuje spoluprácu EÚ s osobitným 
spravodajcom OSN pre slobodu náboženského vyznania a viery a Úrad vysokého 
komisára OSN pre ľudské práva; odporúča pokračovať v praxi EÚ, ktorá sa zúčastňuje 
na vedení v súvislosti s rezolúciami na Valnom zhromaždení OSN a UNHRC 
týkajúcimi sa slobody náboženského vyznania a viery, a snaží sa vybudovať 
spojenectvá a obhajovať spoločné pozície s tretími krajinami a medzinárodnými 
organizáciami; žiada ESVČ a OIC, aby zvážili prípravu spoločného uznesenia o slobode 
náboženského vyznania a viery v rámci OSN;

Finančné nástroje EÚ

24. vyjadruje spokojnosť s tým, že sloboda náboženského vyznania a viery sa označuje 
za prioritu európskeho nástroja pre demokraciu a ľudské práva (EIDHR); víta významné 
zvýšenie finančných prostriedkov z nástroja EIDHR vyčlenených na projekty súvisiace 
so slobodou náboženského vyznania a viery od prijatia usmernení EÚ; žiada Komisiu 
a ESVČ, aby zabezpečili vzájomné posilňovanie diplomatickej práce EÚ na podporu 
projektov v oblasti slobody náboženského vyznania a viery a projektov financovaných 
z nástroja EIDHR; zdôrazňuje, že sloboda náboženského vyznania a viery sa môže 
podporovať aj z iných nástrojov ako z fondov zameraných na ľudské práva, 
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okrem iného z tých nástrojov, ktoré sú určené na predchádzanie konfliktom 
alebo vzdelávanie a kultúru; žiada Komisiu a Radu, aby v rámci viacročného 
finančného rámca na roky 2021 – 2027 zachovali dostatočné finančné prostriedky 
na projekty týkajúce sa slobody náboženského vyznania a viery v rámci vonkajších 
finančných nástrojov EÚ;

25. zdôrazňuje, že politiky EÚ v oblasti mieru, bezpečnosti a predchádzania konfliktom 
a rozvoja a spolupráce musia riešiť úlohy, pre ktoré je možné navrhnúť riešenia 
s účasťou cirkví, náboženských predstaviteľov, akademických pracovníkov, 
náboženských spoločenstiev a združení alebo organizácií založených na viere, ktoré sú 
rozhodujúcou súčasťou občianskej spoločnosti; uznáva, že je dôležité zohľadňovať 
rozmanitosť cirkví, náboženských spoločenstiev, združení a organizácií, ktoré 
vykonávajú skutočný rozvoj a humanitárnu prácu pre spoločenstvá a so spoločenstvami; 
žiada Radu a Komisiu, aby v prípade potreby zahrnuli ciele a činnosti týkajúce sa 
podpory a ochrany slobody náboženského vyznania a viery do programovania 
finančných nástrojov súvisiacich s týmito politikami, ako je Európsky rozvojový fond, 
nástroj rozvojovej spolupráce, nástroj európskeho susedstva, nástroj na podporu 
stability a mieru a nástroj predvstupovej pomoci;

26. poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade a Komisii, podpredsedníčke 
Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, 
ESVČ a vládam a parlamentom členských štátov a Organizácii Spojených národov.
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