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Pozměňovací návrh  5 
Teresa Jiménez-Becerril Barrio, György Hölvényi 
za skupinu PPE 
 
Společný návrh usnesení 
S&D, ALDE, Verts/ALE, EFDD 
o pronásledování křesťanů ve světě v souvislosti se zavražděním studentů v Keni teroristickou 
skupinou aš-Šabáb 

Společný návrh usnesení 
Bod odůvodnění B 
 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

B. vzhledem k tomu, že počet útoků na 
náboženské skupiny včetně křesťanů ve 
světě v posledních měsících prudce vzrostl; 
vzhledem k tomu, že den co den jsou lidé 
vražděni, biti a zatýkáni za své náboženské 
vyznání a přesvědčení; 

B. vzhledem k tomu, že počet útoků na 
náboženské menšiny, a zejména na 
křesťany, ve světě v posledních měsících 
nesmírně vzrostl; vzhledem k tomu, že 
křesťané jsou vražděni, biti a zatýkáni 
každý den, a to především v některých 
částech arabského světa a ze strany 
džihádistických teroristů; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  6 
Teresa Jiménez-Becerril Barrio, György Hölvényi 
za skupinu PPE 
 
Společný návrh usnesení 
S&D, ALDE, Verts/ALE, EFDD 
o pronásledování křesťanů ve světě v souvislosti se zavražděním studentů v Keni teroristickou 
skupinou aš-Šabáb 

Společný návrh usnesení 
Bod odůvodnění B a (nový) 
 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Ba. vzhledem k tomu, že křesťané jsou 
nejvíce pronásledovanou náboženskou 
skupinou; vzhledem k tomu, že 
extremismus a pronásledování tohoto typu 
se stává významným faktorem rostoucího 
fenoménu masové migrace; vzhledem 
k tomu, že podle údajů OBSE činí počet 
křesťanů zavražděných každý rok více než 
150 000; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  7 
Teresa Jiménez-Becerril Barrio, György Hölvényi 
za skupinu PPE 
 
Společný návrh usnesení 
S&D, ALDE, Verts/ALE, EFDD 
o pronásledování křesťanů ve světě v souvislosti se zavražděním studentů v Keni teroristickou 
skupinou aš-Šabáb 

Společný návrh usnesení 
Bod odůvodnění B b (nový) 
 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Bb. vzhledem k tomu, že dne 15. února 
2015 ISIS/Dá'iš v Libyi sťal hlavu 21 
egyptským koptským křesťanům; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  8 
Teresa Jiménez-Becerril Barrio, György Hölvényi 
za skupinu PPE 
 
Společný návrh usnesení 
S&D, ALDE, Verts/ALE, EFDD 
o pronásledování křesťanů ve světě v souvislosti se zavražděním studentů v Keni teroristickou 
skupinou aš-Šabáb 

Společný návrh usnesení 
Bod odůvodnění B c (nový) 
 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Bc. vzhledem k tomu, že se útočníci 
v Garisse záměrně zaměřili na osoby 
jiného než muslimského vyznání a z 
přítomných si vybrali specificky křesťany, 
které pak surově popravili; vzhledem 
k tomu, že skupina aš-Šabáb otevřeně a 
veřejně prohlašuje, že vede válku proti 
křesťanům v tomto regionu; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  9 
Teresa Jiménez-Becerril Barrio, György Hölvényi 
za skupinu PPE 
 
Společný návrh usnesení 
S&D, ALDE, Verts/ALE, EFDD 
o pronásledování křesťanů ve světě v souvislosti se zavražděním studentů v Keni teroristickou 
skupinou aš-Šabáb 

Společný návrh usnesení 
Bod 4 a (nový) 
 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 4a. odsuzuje nedávné útoky na 
křesťanské komunity v různých zemích, 
obzvláště pokud se jedná o událost, při níž 
bylo 12 křesťanů hozeno přes palubu 
v průběhu nedávné plavby z Libye, a o 
masakr 30 etiopských křesťanů, k němuž 
došlo dne 19. dubna 2015, a vyjadřuje 
svou solidaritu rodinám obětí; 

Or. en 



 

AM\1059647CS.doc  PE555.156v01-00 }  
 PE555.160v01-00 }  
 PE555.161v01-00 }  
 PE555.162v01-00 } RC1 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 
28.4.2015  B8-0382/2015 }  
 B8-0386/2015 }  
 B8-0387/2015 }  
 B8-0388/2015 } RC1/Am. 10 

Pozměňovací návrh  10 
Teresa Jiménez-Becerril Barrio, György Hölvényi 
za skupinu PPE 
 
Společný návrh usnesení 
S&D, ALDE, Verts/ALE, EFDD 
o pronásledování křesťanů ve světě v souvislosti se zavražděním studentů v Keni teroristickou 
skupinou aš-Šabáb 

Společný návrh usnesení 
Bod 5 
 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

5. vyjadřuje vážné znepokojení nad 
zneužíváním náboženství pachateli 
teroristických činů v různých částech světa 
a odsuzuje šíření netolerance, represí a 
násilí vůči náboženským skupinám, včetně 
křesťanů; odsuzuje účelové využívání 
náboženství v různých konfliktech; 

5. vyjadřuje vážné znepokojení nad 
zneužíváním náboženství pachateli 
teroristických činů v různých částech světa 
a odsuzuje šíření netolerance, represí a 
násilí vůči křesťanům, zejména v 
některých částech arabského světa; 
odsuzuje účelové využívání náboženství 
v různých konfliktech; odsuzuje rostoucí 
počet útoků na kostely na celém světě, 
obzvláště pak útok v Pákistánu ze dne 15. 
března 2015, při kterém zahynulo 14 
osob; důrazně odsuzuje věznění, zmizení, 
mučení, zotročování a veřejné popravy 
křesťanů v Severní Koreji; potvrzuje a 
podporuje nezcizitelné právo všech 
náboženských a etnických menšin, které 
žijí v Iráku a Sýrii, a to včetně křesťanů, 
na to, aby mohli i nadále žít ve svých 
historických a tradičních mateřských 
zemích, a to v důstojných, rovných a 
bezpečných podmínkách; konstatuje, že 
příslušníci různých náboženských skupin 
žili v tomto regionu po staletí vedle sebe 
v míru; 

Or. en 



 

AM\1059647CS.doc  PE555.156v01-00 }  
 PE555.160v01-00 }  
 PE555.161v01-00 }  
 PE555.162v01-00 } RC1 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 
28.4.2015  B8-0382/2015 }  
 B8-0386/2015 }  
 B8-0387/2015 }  
 B8-0388/2015 } RC1/Am. 11 

Pozměňovací návrh  11 
Teresa Jiménez-Becerril Barrio, György Hölvényi 
za skupinu PPE 
 
Společný návrh usnesení 
S&D, ALDE, Verts/ALE, EFDD 
o pronásledování křesťanů ve světě v souvislosti se zavražděním studentů v Keni teroristickou 
skupinou aš-Šabáb 

Společný návrh usnesení 
Bod 5 a (nový) 
 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 5a. naléhavě vyzývá orgány EU, aby plnily 
své povinnosti podle článku 17 SFEU 
a udržovaly otevřený, transparentní 
a pravidelný dialog s církvemi 
a náboženskými, filozofickými 
a nekonfesními organizacemi, a zajistily 
tak, že se otázka pronásledování 
křesťanských společenství a jiných 
náboženských komunit stane pro EU 
prioritním tématem; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  12 
Teresa Jiménez-Becerril Barrio, György Hölvényi 
za skupinu PPE 
 
Společný návrh usnesení 
S&D, ALDE, Verts/ALE, EFDD 
o pronásledování křesťanů ve světě v souvislosti se zavražděním studentů v Keni teroristickou 
skupinou aš-Šabáb 

Společný návrh usnesení 
Bod 5 b (nový) 
 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 5b. odsuzuje využívání pradávného 
zákona tzv. „paktu dhimmi“ ze strany 
skupiny ISIS/Dá'iš v Iráku s cílem 
nátlakem vymámit od křesťanů finanční 
prostředky prostřednictvím nábožensky 
motivovaných daňových povinností a 
omezení prosazovaných pod pohrůžkou 
smrti; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  13 
Teresa Jiménez-Becerril Barrio, György Hölvényi 
za skupinu PPE 
 
Společný návrh usnesení 
S&D, ALDE, Verts/ALE, EFDD 
o pronásledování křesťanů ve světě v souvislosti se zavražděním studentů v Keni teroristickou 
skupinou aš-Šabáb 

Společný návrh usnesení 
Bod 5 c (nový) 
 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 5c. opět připomíná, že je solidární se 
všemi křesťany, kteří jsou pronásledováni 
v různých částech Afriky, přičemž zvláště 
zdůrazňuje oběti nedávných zvěrstev 
v Libyi, Nigérii a Súdánu; 

Or. en 



 

AM\1059647CS.doc  PE555.156v01-00 }  
 PE555.160v01-00 }  
 PE555.161v01-00 }  
 PE555.162v01-00 } RC1 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 
28.4.2015  B8-0382/2015 }  
 B8-0386/2015 }  
 B8-0387/2015 }  
 B8-0388/2015 } RC1/Am. 14 

Pozměňovací návrh  14 
Teresa Jiménez-Becerril Barrio, György Hölvényi 
za skupinu PPE 
 
Společný návrh usnesení 
S&D, ALDE, Verts/ALE, EFDD 
o pronásledování křesťanů ve světě v souvislosti se zavražděním studentů v Keni teroristickou 
skupinou aš-Šabáb 

Společný návrh usnesení 
Bod 5 d (nový) 
 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 5d. podporuje mezinárodní úsilí zaměřené 
na boj proti skupině ISIS/Dá'iš, včetně 
vojenských zákroků mezinárodní koalice; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  15 – ZRUŠEN 
Teresa Jiménez-Becerril Barrio, György Hölvényi 
za skupinu PPE 
 
Společný návrh usnesení 
S&D, ALDE, Verts/ALE, EFDD 
o pronásledování křesťanů ve světě v souvislosti se zavražděním studentů v Keni teroristickou 
skupinou aš-Šabáb 

Společný návrh usnesení 
Bod 5 e (nový) 
 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  

Or. en 
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Pozměňovací návrh  16 
Teresa Jiménez-Becerril Barrio, György Hölvényi 
za skupinu PPE 
 
Společný návrh usnesení 
S&D, ALDE, Verts/ALE, EFDD 
o pronásledování křesťanů ve světě v souvislosti se zavražděním studentů v Keni teroristickou 
skupinou aš-Šabáb 

Společný návrh usnesení 
Bod 5 f (nový) 
 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 5f. odsuzuje a odmítá jakoukoli chybnou 
interpretaci poselství islámu za 
účelem vytvoření násilné, kruté, totalitní, 
utlačující a expanzivní ideologie, která 
legitimizuje vyhlazování křesťanských 
menšin; naléhavě vybízí muslimské lídry, 
aby plně odsoudili všechny teroristické 
útoky, včetně těch, které se zaměřují na 
náboženské komunity a menšiny, a 
obzvláště křesťany;  

Or. en 
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Pozměňovací návrh  17 
Teresa Jiménez-Becerril Barrio, György Hölvényi 
Pza skupinu PPE 
 
Společný návrh usnesení 
S&D, ALDE, Verts/ALE, EFDD 
o pronásledování křesťanů ve světě v souvislosti se zavražděním studentů v Keni teroristickou 
skupinou aš-Šabáb 

Společný návrh usnesení 
Bod 14 a (nový) 
 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 14a. opakuje, že podporuje všechny 
iniciativy zaměřené na posílení dialogu 
a vzájemného respektu mezi 
náboženskými a jinými komunitami; 
vyzývá všechny náboženské autority, aby 
podporovaly toleranci a podnikly kroky 
proti nenávisti a násilné a extremistické 
radikalizaci; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  18 
Teresa Jiménez-Becerril Barrio, György Hölvényi 
za skupinu PPE 
 
Společný návrh usnesení 
S&D, ALDE, Verts/ALE, EFDD 
o pronásledování křesťanů ve světě v souvislosti se zavražděním studentů v Keni teroristickou 
skupinou aš-Šabáb 

Společný návrh usnesení 
Bod 14 b (nový) 
 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 14b. odsuzuje skutečnost, že se teroristické 
útoky zaměřují na vzdělávací instituce a 
prostory určené ke vzdělávání, neboť se 
jedná o způsob, jak podkopat vzdělávání a 
důstojnost všech občanů a šířit nedůvěru 
a spory mezi komunitami; připomíná, že 
minulý rok došlo v nigerijském městě 
Čibok k celosvětově široce odsuzovanému 
únosu a zmizení křesťanských dívek, 
které provedla džihádistická teroristická 
skupina Boko Haram; 

Or. en 

 
 


