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Grozījums Nr.  2 

Andrzej Grzyb 

PPE grupas vārdā 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

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

ES prioritātes ANO Cilvēktiesību padomes 2016. gada sesijās 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

18. punkts 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

18. atgādina, ka domas, apziņas, reliģijas 

un ticības brīvības ir cilvēka pamattiesības, 

kas atzītas Vispārējā cilvēktiesību 

deklarācijā un garantētas arī ANO 

Starptautiskā pakta par pilsoniskajām un 

politiskajām tiesībām 18. pantā; atgādina 

arī par šīs brīvības savstarpējo saistību ar 

citām cilvēktiesībām un pamatbrīvībām, 

kas ietver tiesības ticēt vai neticēt, brīvību 

paust teistisku, neteistisku un ateistisku 

pārliecību, kā arī tiesības pieņemt, mainīt 

un pamest vai atgriezties pie ticības pēc 

paša izvēles; pauž bažas par to, ka dažas 

valstis joprojām neievēro ANO standartus 

un piemēro valsts represijas, kas var ietvert 

fizisku sodu, cietumsodu, nesamērīgu 

naudassodu un pat nāvessodu, pārkāpjot 

tiesības uz reliģijas vai ticības brīvību; 

pauž bažas par minoritāšu pieaugošo 

vajāšanu to reliģijas vai ticības dēļ, kā arī 

prettiesiska kaitējuma nodarīšanu viņu 

pulcēšanās vietām; pauž atbalstu ANO 

īpašā referenta reliģijas vai ticības brīvības 

jautājumos sagatavotajam ziņojumam par 

reliģijas vārdā pastrādātu vardarbību; prasa 

ES īstenot ieteikumus par reliģisko kopienu 

18. atgādina, ka domas, apziņas, reliģijas 

un ticības brīvības ir cilvēka pamattiesības, 

kas atzītas Vispārējā cilvēktiesību 

deklarācijā un garantētas arī ANO 

Starptautiskā pakta par pilsoniskajām un 

politiskajām tiesībām 18. pantā; atgādina 

arī par šīs brīvības savstarpējo saistību ar 

citām cilvēktiesībām un pamatbrīvībām, 

kas ietver tiesības ticēt vai neticēt, brīvību 

paust teistisku, neteistisku un ateistisku 

pārliecību, kā arī tiesības pieņemt, mainīt 

un pamest vai atgriezties pie ticības pēc 

paša izvēles; pauž bažas par to, ka dažas 

valstis joprojām neievēro ANO standartus 

un piemēro valsts represijas, kas var ietvert 

fizisku sodu, cietumsodu, nesamērīgu 

naudassodu un pat nāvessodu, pārkāpjot 

tiesības uz reliģijas vai ticības brīvību; 

pauž bažas par minoritāšu, piemēram, 

kristiešu kopienu, pieaugošo vajāšanu to 

reliģijas vai ticības dēļ, kā arī prettiesiska 

kaitējuma nodarīšanu viņu pulcēšanās 

vietām; pauž atbalstu ANO īpašā referenta 

reliģijas vai ticības brīvības jautājumos 

sagatavotajam ziņojumam par reliģijas 

vārdā pastrādātu vardarbību; prasa ES 

īstenot ieteikumus par reliģisko kopienu 
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savstarpēju dialogu iniciatīvām; savstarpēju dialogu iniciatīvām; 

Or. en 

 

 


