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Ändringsförslag  2 

Andrzej Grzyb 

för PPE-gruppen 

 

Gemensamt förslag till resolution 

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

EU:s prioriteringar för mötena i FN:s råd för mänskliga rättigheter under 2016 

Gemensamt förslag till resolution 

Punkt 18 

 

Gemensamt förslag till resolution Ändringsförslag 

18. Europaparlamentet påminner om att 

tanke-, samvets-, religions- och trosfriheten 

är en grundläggande mänsklig rättighet, 

något som erkänns i den allmänna 

förklaringen om de mänskliga rättigheterna 

och dessutom garanteras i artikel 18 i FN:s 

internationella konvention om 

medborgerliga och politiska rättigheter. 

Parlamentet påminner också om att denna 

rättighet står i växelverkan med andra 

mänskliga rättigheter och grundläggande 

friheter och innefattar rätten att tro eller 

inte tro och friheten att utöva teistisk, icke-

teistisk eller ateistisk övertygelse samt 

rätten att fritt välja, ändra och frånträda 

eller återgå till sin övertygelse. Parlamentet 

uttrycker sin oro över att vissa länder 

fortfarande inte följer FN:s normer och 

tillgriper förtryck från statens sida, vilket 

kan innefatta kroppsstraff, fängelsestraff, 

skyhöga böter och rentav dödsstraff. Allt 

detta är något som kränker religions- eller 

trosfriheten. Parlamentet är oroat över den 

ökande förföljelsen av minoriteter på grund 

av deras religion eller tro och den olagliga 

skadegörelsen på deras mötesplatser. 

Parlamentet ställer sig bakom rapporten 

18. Europaparlamentet påminner om att 

tanke-, samvets-, religions- och trosfriheten 

är en grundläggande mänsklig rättighet, 

något som erkänns i den allmänna 

förklaringen om de mänskliga rättigheterna 

och garanteras i artikel 18 i FN:s 

internationella konvention om 

medborgerliga och politiska rättigheter. 

Parlamentet påminner också om att denna 

rättighet står i växelverkan med andra 

mänskliga rättigheter och grundläggande 

friheter och innefattar rätten att tro eller 

inte tro och friheten att utöva teistisk, icke-

teistisk eller ateistisk övertygelse samt 

rätten att fritt välja, ändra och frånträda 

eller återgå till sin övertygelse. Parlamentet 

uttrycker sin oro över att vissa länder 

fortfarande inte följer FN:s normer och 

tillgriper förtryck från statens sida, vilket 

kan innefatta kroppsstraff, fängelsestraff, 

skyhöga böter och rentav dödsstraff. Allt 

detta är något som kränker religions- eller 

trosfriheten. Parlamentet är oroat över den 

ökande förföljelsen av minoriteter, t.ex. 

kristna samfund, på grund av deras 

religion eller tro och den olagliga 

skadegörelsen på deras mötesplatser. 
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från FN:s särskilda rapportör om religions- 

och trosfrihet avseende våldshandlingar 

som utförts i ”religionens namn”. 

Parlamentet uppmanar EU att genomföra 

sina rekommendationer om initiativ till 

interreligiös dialog. 

Parlamentet ställer sig bakom rapporten 

från FN:s särskilda rapportör om religions- 

och trosfrihet avseende våldshandlingar 

som utförts i ”religionens namn”. 

Parlamentet uppmanar EU att genomföra 

sina rekommendationer om initiativ till 

interreligiös dialog. 

Or. en 

 

 


