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Pakeitimas 2 

Andrzej Grzyb 

PPE frakcijos vardu 

 

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos 

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

ES prioritetai 2016 m. JT ŽTT sesijose 

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos 

18 dalis 

 

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

18. primena, kad minties, sąžinės, religijos 

ir tikėjimo laisvė yra pagrindinė žmogaus 

teisė, pripažinta Visuotinėje žmogaus teisių 

deklaracijoje ir užtikrinama pagal 

Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių 

pakto 18 straipsnį; taip pat primena, kad ši 

teisė ir kitos žmogaus teisės ir pagrindinės 

laisvės, apimančios teisę tikėti ar netikėti, 

laisvę vienodomis teisėmis praktikuoti 

teistinius, neteistinius ar ateistinius 

įsitikinimus ir teisę priimti pasirinktą 

tikėjimą, jį keisti, jo atsisakyti arba vėl prie 

jo sugrįžti, yra glaudžiai tarpusavyje 

susijusios; reiškia susirūpinimą dėl to, kad 

kai kurios šalys iki šiol nesilaiko JT 

standartų ir, pažeisdamos religijos ar 

tikėjimo laisvę, naudoja valstybines 

represijas, kurios gali apimti fizines 

bausmes, įkalinimą, nepaprastai dideles 

baudas ir netgi mirties bausmę; reiškia 

susirūpinimą dėl padažnėjusio mažumų 

persekiojimo dėl jų religijos ar tikėjimo, 

taip pat dėl neteisėto jų rinkimosi vietų 

griovimo; remia JT specialiojo pranešėjo 

religijos ar tikėjimo laisvės klausimais 

ataskaitą dėl smurto, įvykdyto vardan 

18. primena, kad minties, sąžinės, religijos 

ir tikėjimo laisvė yra pagrindinė žmogaus 

teisė, pripažinta Visuotinėje žmogaus teisių 

deklaracijoje ir užtikrinama pagal 

Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių 

pakto 18 straipsnį; taip pat primena, kad ši 

teisė ir kitos žmogaus teisės ir pagrindinės 

laisvės, apimančios teisę tikėti ar netikėti, 

laisvę vienodomis teisėmis praktikuoti 

teistinius, neteistinius ar ateistinius 

įsitikinimus ir teisę priimti pasirinktą 

tikėjimą, jį keisti, jo atsisakyti arba vėl prie 

jo sugrįžti, yra glaudžiai tarpusavyje 

susijusios; reiškia susirūpinimą dėl to, kad 

kai kurios šalys iki šiol nesilaiko JT 

standartų ir, pažeisdamos religijos ar 

tikėjimo laisvę, naudoja valstybines 

represijas, kurios gali apimti fizines 

bausmes, įkalinimą, nepaprastai dideles 

baudas ir netgi mirties bausmę; reiškia 

susirūpinimą dėl padažnėjusio mažumų, 

pvz., krikščionių bendruomenių, 
persekiojimo dėl jų religijos ar tikėjimo, 

taip pat dėl neteisėto jų rinkimosi vietų 

griovimo; remia JT specialiojo pranešėjo 

religijos ar tikėjimo laisvės klausimais 
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religijos; ragina ES įgyvendinti šio 

pranešėjo rekomendacijas dėl religijų 

dialogo iniciatyvų; 

ataskaitą dėl smurto, įvykdyto vardan 

religijos; ragina ES įgyvendinti šio 

pranešėjo rekomendacijas dėl religijų 

dialogo iniciatyvų; 

Or. en 

 

 


