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Módosítás  2 

Andrzej Grzyb 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány 

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

az EJT 2016. évi ülésein képviselendő uniós prioritások 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány 

18 bekezdés 

 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

18. emlékeztet arra, hogy a gondolat, a 

lelkiismeret, a vallás vagy a meggyőződés 

szabadsága az Emberi Jogok Egyetemes 

Nyilatkozatában és a Polgári és Politikai 

Jogok Nemzetközi Egyezségokmányának 

18. cikkében elismert alapvető emberi jog; 

emlékeztet továbbá arra, hogy e szabadság 

kölcsönösen összefügg más emberi 

jogokkal és alapvető szabadságokkal, és 

egyaránt jelenti a hithez és a hit 

elutasításához való jogot, valamint a teista 

és nem teista hit vagy az ateista 

meggyőződés gyakorlásának szabadságát, 

valamint a választott meggyőződés 

elfogadásához, megváltoztatásához és 

feladásához, vagy az ahhoz való 

visszatéréshez való jogot; aggodalmát 

fejezi ki amiatt, hogy néhány ország még 

mindig nem tartja be az ENSZ normáit és 

állami elnyomást alkalmaz, amely 

magában foglalhatja a fizikai büntetést, a 

börtönbüntetéseket, a mértéktelen 

pénzbírságokat és akár a halálbüntetést a 

vallás és a meggyőződés szabadságának 

megsértésével; aggodalmát fejezi ki a 

vallási és világnézeti kisebbségek növekvő 

üldözése, és a gyülekezeti helyeik elleni 

18. emlékeztet arra, hogy a gondolat, a 

lelkiismeret, a vallás vagy a meggyőződés 

szabadsága az Emberi Jogok Egyetemes 

Nyilatkozatában és a Polgári és Politikai 

Jogok Nemzetközi Egyezségokmányának 

18. cikkében elismert alapvető emberi jog; 

emlékeztet továbbá arra, hogy e szabadság 

kölcsönösen összefügg más emberi 

jogokkal és alapvető szabadságokkal, és 

egyaránt jelenti a hithez és a hit 

elutasításához való jogot, valamint a teista 

és nem teista hit vagy az ateista 

meggyőződés gyakorlásának szabadságát, 

valamint a választott meggyőződés 

elfogadásához, megváltoztatásához és 

feladásához, vagy az ahhoz való 

visszatéréshez való jogot; aggodalmát 

fejezi ki amiatt, hogy néhány ország még 

mindig nem tartja be az ENSZ normáit és 

állami elnyomást alkalmaz, amely 

magában foglalhatja a fizikai büntetést, a 

börtönbüntetéseket, a mértéktelen 

pénzbírságokat és akár a halálbüntetést a 

vallás és a meggyőződés szabadságának 

megsértésével; aggodalmát fejezi ki a 

vallási és világnézeti kisebbségek – köztük 

keresztény közösségek – növekvő 
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jogellenes károkozás miatt; támogatja a 

vallás és a meggyőződés szabadságának 

ügyével foglalkozó különleges ENSZ-

előadónak a „vallás nevében” elkövetett 

erőszakos cselekedetekről szóló jelentését; 

felszólítja az Európai Uniót, hogy valósítsa 

meg a vallásközi párbeszédek 

kezdeményezésére vonatkozó ajánlásait; 

üldözése, és a gyülekezeti helyeik elleni 

jogellenes károkozás miatt; támogatja a 

vallás és a meggyőződés szabadságának 

ügyével foglalkozó különleges ENSZ-

előadónak a „vallás nevében” elkövetett 

erőszakos cselekedetekről szóló jelentését; 

felszólítja az Európai Uniót, hogy valósítsa 

meg a vallásközi párbeszédek 

kezdeményezésére vonatkozó ajánlásait; 

Or. en 

 

 


