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Amendamentul  2 

Andrzej Grzyb 

în numele Grupului PPE 

 

Propunere comună de rezoluție 

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

Prioritățile UE pentru sesiunile din 2016 ale Consiliului ONU pentru Drepturile Omului 

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 18 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

18. reamintește că libertatea de gândire, de 

conștiință, de religie și de convingere este 

un drept fundamental al omului, astfel cum 

este recunoscut în Declarația universală a 

drepturilor omului și garantat de articolul 

18 din Pactul internațional cu privire la 

drepturile civile și politice; reamintește, de 

asemenea, corelația acestui drept cu alte 

drepturi și libertăți fundamentale ale 

omului, care includ dreptul de a crede sau 

de a nu crede, libertatea de a practica în 

egală măsură convingeri teiste, non-teiste 

sau ateiste și dreptul de a adopta, de a 

schimba sau de a abandona o convingere 

sau de a reveni la aceasta; își exprimă 

îngrijorarea față de faptul că unele țări încă 

nu respectă standardele ONU și utilizează 

represiunea de stat, care poate include 

pedeapsă fizică, condamnarea la 

închisoare, amenzi exorbitante și chiar 

pedeapsa cu moartea, încălcând astfel 

libertatea de religie sau de convingere; este 

preocupat de persecuțiile tot mai 

numeroase ale minorităților din cauza 

religiei sau a credinței acestora, precum și 

de prejudiciile ilegale aduse locurilor de 

întrunire a acestor comunități; sprijină 

18. reamintește că libertatea de gândire, de 

conștiință, de religie și de convingere este 

un drept fundamental al omului, astfel cum 

este recunoscut în Declarația universală a 

drepturilor omului și garantat de articolul 

18 din Pactul internațional cu privire la 

drepturile civile și politice; reamintește, de 

asemenea, corelația acestui drept cu alte 

drepturi și libertăți fundamentale ale 

omului, care includ dreptul de a crede sau 

de a nu crede, libertatea de a practica în 

egală măsură convingeri teiste, non-teiste 

sau ateiste și dreptul de a adopta, de a 

schimba sau de a abandona o convingere 

sau de a reveni la aceasta; își exprimă 

îngrijorarea față de faptul că unele țări încă 

nu respectă standardele ONU și utilizează 

represiunea de stat, care poate include 

pedeapsă fizică, condamnarea la 

închisoare, amenzi exorbitante și chiar 

pedeapsa cu moartea, încălcând astfel 

libertatea de religie sau de convingere; este 

preocupat de persecuțiile tot mai 

numeroase ale minorităților, cum ar fi 

comunitățile creștine, din cauza religiei 

sau a credinței acestora, precum și de 

prejudiciile ilegale aduse locurilor de 
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raportul întocmit de Raportorul special al 

ONU pentru libertatea de religie sau de 

credință cu privire la violențele comise „în 

numele religiei”; invită UE să-și pună în 

practică recomandările cu privire la 

inițiativele pentru dialoguri între religii; 

întrunire a acestor comunități; sprijină 

raportul întocmit de Raportorul special al 

ONU pentru libertatea de religie sau de 

credință cu privire la violențele comise „în 

numele religiei”; invită UE să-și pună în 

practică recomandările cu privire la 

inițiativele pentru dialoguri între religii; 

Or. en 

 

 


