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Tarkistus  2 

Andrzej Grzyb 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

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

EU:n painopisteet YK:n ihmisoikeusneuvoston vuoden 2016 istuntoa varten 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

18 kohta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus 

18. muistuttaa, että ajatuksen-, 

omantunnon-, uskonnon- ja 

vakaumuksenvapaus ovat ihmisoikeuksien 

yleismaailmallisessa julistuksessa ja 

kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia 

koskevan kansainvälisen yleissopimuksen 

18 artiklassa vahvistettuja ihmisen 

perusoikeuksia; muistuttaa lisäksi, että 

nämä perusoikeudet ovat sidoksissa muihin 

ihmisoikeuksiin ja perusvapauksiin ja 

kattavat oikeuden uskoa tai olla uskomatta 

ja vapauden omaksua teistinen, ei-teistinen 

tai ateistinen vakaumus sekä oikeuden 

oman valinnan mukaisen vakaumuksen 

omaksumiseen, vaihtamiseen, siitä 

luopumiseen tai siihen palaamiseen; pitää 

huolestuttavana, että eräät valtiot eivät 

edelleenkään noudata YK:n normeja ja 

käyttävät sortotoimia, joita voivat olla 

fyysinen rankaiseminen, vankilatuomio, 

kohtuuttomat sakot ja jopa 

kuolemanrangaistus, ja loukkaavat näin 

uskonnon- ja vakaumuksenvapautta; pitää 

huolestuttavana uskonnon tai vakaumuksen 

vuoksi vähemmistöihin kohdistuvan vainon 

lisääntymistä sekä vähemmistöjen 

kokoontumispaikkojen laitonta 

18. muistuttaa, että ajatuksen-, 

omantunnon-, uskonnon- ja 

vakaumuksenvapaus ovat ihmisoikeuksien 

yleismaailmallisessa julistuksessa ja 

kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia 

koskevan kansainvälisen yleissopimuksen 

18 artiklassa vahvistettuja ihmisen 

perusoikeuksia; muistuttaa lisäksi, että 

nämä perusoikeudet ovat sidoksissa muihin 

ihmisoikeuksiin ja perusvapauksiin ja 

kattavat oikeuden uskoa tai olla uskomatta 

ja vapauden omaksua teistinen, ei-teistinen 

tai ateistinen vakaumus sekä oikeuden 

oman valinnan mukaisen vakaumuksen 

omaksumiseen, vaihtamiseen, siitä 

luopumiseen tai siihen palaamiseen; pitää 

huolestuttavana, että eräät valtiot eivät 

edelleenkään noudata YK:n normeja ja 

käyttävät sortotoimia, joita voivat olla 

fyysinen rankaiseminen, vankilatuomio, 

kohtuuttomat sakot ja jopa 

kuolemanrangaistus, ja loukkaavat näin 

uskonnon- ja vakaumuksenvapautta; pitää 

huolestuttavana uskonnon tai vakaumuksen 

vuoksi vähemmistöihin, kuten kristittyjen 

yhteisöihin, kohdistuvan vainon 

lisääntymistä sekä vähemmistöjen 
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turmelemista; kannattaa uskonnon- ja 

vakaumuksenvapautta käsittelevän YK:n 

erityisraportoijan raporttia uskonnon 

nimissä harjoitettavasta väkivallasta; 

kehottaa unionia panemaan täytäntöön 

raportin suositukset uskontojen välistä 

vuoropuhelua koskevista aloitteista; 

kokoontumispaikkojen laitonta 

turmelemista; kannattaa uskonnon- ja 

vakaumuksenvapautta käsittelevän YK:n 

erityisraportoijan raporttia uskonnon 

nimissä harjoitettavasta väkivallasta; 

kehottaa unionia panemaan täytäntöön 

raportin suositukset uskontojen välistä 

vuoropuhelua koskevista aloitteista; 

Or. en 

 

 


