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Alteração  2 

Andrzej Grzyb 

em nome do Grupo PPE 

 

Proposta de resolução comum 

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

as prioridades da UE para as sessões do CDHNU em 2016 

Proposta de resolução comum 

N.º 18 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

18. Relembra que a liberdade de 

pensamento, consciência, religião e crença 

é um direito humano fundamental, 

reconhecido na Declaração Universal dos 

Direitos do Homem e garantido pelo artigo 

18.º do Pacto Internacional sobre os 

Direitos Civis e Políticos; relembra 

também a sua inter-relação com outros 

direitos humanos e liberdades 

fundamentais, abrangendo o direito de 

acreditar ou não acreditar, a mesma 

liberdade de praticar convicções teístas, 

não teístas ou ateias e o direito de adotar, 

mudar, abandonar ou retomar uma 

convicção da sua escolha; manifesta a sua 

preocupação pelo facto de alguns países 

ainda não respeitarem as normas da ONU e 

recorrerem a uma ação repressiva do 

Estado, que pode incluir castigos físicos, 

penas de prisão, multas exorbitantes e até 

pena de morte, em violação da liberdade de 

religião ou de crença; manifesta 

preocupação com o aumento da 

perseguição a minorias devido à sua 

religião ou convicção, bem como com os 

danos ilícitos aos seus locais de reunião; 

apoia o relatório do Relator Especial das 

18. Relembra que a liberdade de 

pensamento, consciência, religião e crença 

é um direito humano fundamental, 

reconhecido na Declaração Universal dos 

Direitos do Homem e garantido pelo artigo 

18.º do Pacto Internacional sobre os 

Direitos Civis e Políticos; relembra 

também a sua inter-relação com outros 

direitos humanos e liberdades 

fundamentais, abrangendo o direito de 

acreditar ou não acreditar, a mesma 

liberdade de praticar convicções teístas, 

não teístas ou ateias e o direito de adotar, 

mudar, abandonar ou retomar uma 

convicção da sua escolha; manifesta a sua 

preocupação pelo facto de alguns países 

ainda não respeitarem as normas da ONU e 

recorrerem a uma ação repressiva do 

Estado, que pode incluir castigos físicos, 

penas de prisão, multas exorbitantes e até 

pena de morte, em violação da liberdade de 

religião ou de crença; manifesta 

preocupação com o aumento da 

perseguição a minorias, nomeadamente as 

comunidades cristãs, devido à sua religião 

ou convicção, bem como com os danos 

ilícitos aos seus locais de reunião; apoia o 
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Nações Unidas sobre a liberdade de 

religião e de convicção que versa sobre a 

violência cometida "em nome da religião"; 

solicita à UE que aplique as suas 

recomendações sobre iniciativas no 

domínio do diálogo inter-religioso; 

relatório do Relator Especial das Nações 

Unidas sobre a liberdade de religião e de 

convicção que versa sobre a violência 

cometida "em nome da religião"; solicita à 

UE que aplique as suas recomendações 

sobre iniciativas no domínio do diálogo 

inter-religioso; 

Or. en 

 

 


