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Andrzej Grzyb 

fraktsiooni PPE nimel 

 

Resolutsiooni ühisettepanek 

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

ELi prioriteetide kohta ÜRO Inimõiguste Nõukogu 2016. aasta istungjärkudeks 

Resolutsiooni ühisettepanek 

Punkt 18 

 

Resolutsiooni ühisettepanek Muudatusettepanek 

18. tuletab meelde, et mõtte-, 

südametunnistuse, usu- ja 

veendumusvabadus on inimõiguste 

ülddeklaratsioonis tunnustatud põhiline 

inimõigus, mis on tagatud kodaniku- ja 

poliitiliste õiguste rahvusvahelise pakti 

artikliga 18; tuletab samuti meelde, et see 

on seotud muude inimõiguste ja 

põhivabadustega, hõlmates õigust uskuda 

või mitte uskuda, võrdset vabadust järgida 

teistlikke, mitteteistlikke või ateistlikke 

kombetavasid, õigust valitud veendumust 

omandada, muuta ja sellest loobuda või 

selle juurde naasta; väljendab muret seoses 

asjaoluga, et mõnes riigis ei järgita ikka 

veel ÜRO standardeid ja kasutatakse 

riiklikku represseerimist, mis võib hõlmata 

füüsilist karistamist, vangistust, ülemäära 

kõrgeid trahve ja isegi surmanuhtlust ning 

kujutab endast usu- ja veendumusvabaduse 

õiguse rikkumist; tunneb muret selle 

pärast, et sageneb vähemuste 

tagakiusamine nende usu ja veendumuste 

alusel, samuti nende kogunemiskohtade 

seadusevastane kahjustamine; toetab ÜRO 

usu- ja veendumusvabaduse eriraportööri 

aruannet usu nimel toime pandud 

18. tuletab meelde, et mõtte-, 

südametunnistuse, usu- ja 

veendumusvabadus on inimõiguste 

ülddeklaratsioonis tunnustatud põhiline 

inimõigus, mis on tagatud kodaniku- ja 

poliitiliste õiguste rahvusvahelise pakti 

artikliga 18; tuletab samuti meelde, et see 

on seotud muude inimõiguste ja 

põhivabadustega, hõlmates õigust uskuda 

või mitte uskuda, võrdset vabadust järgida 

teistlikke, mitteteistlikke või ateistlikke 

kombetavasid, õigust valitud veendumust 

omandada, muuta ja sellest loobuda või 

selle juurde naasta; väljendab muret seoses 

asjaoluga, et mõnes riigis ei järgita ikka 

veel ÜRO standardeid ja kasutatakse 

riiklikku represseerimist, mis võib hõlmata 

füüsilist karistamist, vangistust, ülemäära 

kõrgeid trahve ja isegi surmanuhtlust ning 

kujutab endast usu- ja veendumusvabaduse 

õiguse rikkumist; tunneb muret selle 

pärast, et sageneb vähemuste, näiteks 

kristlaste kogukondade tagakiusamine 

nende usu ja veendumuste alusel, samuti 

nende kogunemiskohtade seadusevastane 

kahjustamine; toetab ÜRO usu- ja 

veendumusvabaduse eriraportööri aruannet 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

vägivallaaktide kohta; nõuab, et EL 

rakendaks oma soovitusi uskudevahelise 

dialoogi algatuste kohta; 

usu nimel toime pandud vägivallaaktide 

kohta; nõuab, et EL rakendaks oma 

soovitusi uskudevahelise dialoogi algatuste 

kohta; 

Or. en 

 

 


