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Pozměňovací návrh  2 

Andrzej Grzyb 

za skupinu PPE 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, EFDD 

Priority EU pro zasedání Rady OSN pro lidská práva v roce 2016 

Společný návrh usnesení 

Bod 18 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

18. připomíná, že svoboda myšlení, 

svědomí, náboženského vyznání 

a přesvědčení patří mezi základní lidská 

práva a že tyto svobody jsou uznány ve 

Všeobecné deklaraci lidských práv 

a zaručeny článkem 18 Mezinárodního 

paktu OSN o občanských a politických 

právech; připomíná rovněž, že tyto 

svobody úzce souvisejí s jinými lidskými 

právy a základními svobodami, k nimž 

patří právo být věřící či nevěřící, svobodně 

se rozhodnout pro teistické, neteistické či 

ateistické přesvědčení a vykonávat 

související obřady a právo přijmout, změnit 

a opustit víru nebo se k ní navrátit dle 

vlastní volby; je znepokojen skutečností, že 

některé země nadále nedodržují normy 

OSN a používají státní represi, jejíž 

součástí mohou být i tělesné tresty, odnětí 

svobody, horentní pokuty či dokonce trest 

smrti, což je v rozporu se svobodou 

náboženského vyznání či přesvědčení; je 

znepokojen rostoucím pronásledováním 

menšin kvůli jejich vyznání či přesvědčení 

i nezákonným poškozováním míst, kde se 

tyto menšiny setkávají; podporuje zprávu 

18. připomíná, že svoboda myšlení, 

svědomí, náboženského vyznání 

a přesvědčení patří mezi základní lidská 

práva a že tyto svobody jsou uznány ve 

Všeobecné deklaraci lidských práv 

a zaručeny článkem 18 Mezinárodního 

paktu OSN o občanských a politických 

právech; připomíná rovněž, že tyto 

svobody úzce souvisejí s jinými lidskými 

právy a základními svobodami, k nimž 

patří právo být věřící či nevěřící, svobodně 

se rozhodnout pro teistické, neteistické či 

ateistické přesvědčení a vykonávat 

související obřady a právo přijmout, změnit 

a opustit víru nebo se k ní navrátit dle 

vlastní volby; je znepokojen skutečností, že 

některé země nadále nedodržují normy 

OSN a používají státní represi, jejíž 

součástí mohou být i tělesné tresty, odnětí 

svobody, horentní pokuty či dokonce trest 

smrti, což je v rozporu se svobodou 

náboženského vyznání či přesvědčení; je 

znepokojen rostoucím pronásledováním 

menšin, jako jsou křesťanská 

společenství, kvůli jejich vyznání či 

přesvědčení i nezákonným poškozováním 
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zvláštního zpravodaje OSN pro svobodu 

náboženského vyznání a přesvědčení 

o násilím páchaném „ve jménu 

náboženství“; vyzývá EU, aby uplatňovala 

doporučení uvedená v této zprávě, která se 

týkají iniciativ spjatých 

s mezináboženským dialogem; 

míst, kde se tyto menšiny setkávají 

podporuje zprávu zvláštního zpravodaje 

OSN pro svobodu náboženského vyznání 

a přesvědčení o násilím páchaném „ve 

jménu náboženství“; vyzývá EU, aby 

uplatňovala doporučení uvedená v této 

zprávě, která se týkají iniciativ spjatých 

s mezináboženským dialogem; 

  

Or. en 

 

 


