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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

28. kordab, et mõtte-, südametunnistuse- ja 
usuvabadus, sealhulgas vabadus muuta 
oma usulisi tõekspidamisi või veendumusi 
või neist loobuda, on üks põhilisi 
inimõigusi; tunnustab usu- ja 
veendumusvabaduse eriraportööri tööd ja 
avaldab kahetsust asjaolu pärast, et paljud 
inimesed ja kogukonnad maailmas, näiteks 
tiibeti kogukond, on sellest õigusest ilma 
jäetud; 

28. kordab, et mõtte-, südametunnistuse- ja 
usuvabadus, sealhulgas vabadus muuta 
oma usulisi tõekspidamisi või veendumusi 
või neist loobuda, on üks põhilisi 
inimõigusi; tunnustab usu- ja 
veendumusvabaduse eriraportööri tööd ja 
avaldab kahetsust asjaolu pärast, et paljud 
inimesed ja kogukonnad maailmas on 
sellest õigusest ilma jäetud; avaldab 
kahetsust asjaolu pärast, et ajaloolise 
Tiibeti territooriumil rikutakse pidevalt 
usu- ja veendumusvabadust, ja et seetõttu 
kasutab üha suurenev arv tiibetlasi 
viimasel ajal enesesüütamist oma õiguste 
ja vabaduste allasurumise vastu 
protestimise äärmusliku vormina; 
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22. rõhutab, et vaja on veelgi rohkem 
toetada Sri Lankas vastutusprotsessi 
tugevdamiseks tehtavaid pingutusi ja 
jätkuvalt nõuda ÜRO uurimiskomisjoni 
loomist kõigi toimepandud kuritegude 
uurimiseks, nagu soovitas Sri Lanka 
küsimust käsitlenud ÜRO peasekretäri 
ekspertide rühm; kutsub Sri Lanka valitsust 
üles saatma arvamus- ja sõnavabaduse 
edendamise ja kaitsmisega tegelevale 
ÜRO eriraportöörile kutse; 

22. nõuab, et jätkataks Sri Lankas 
vastutusprotsessi tugevdamiseks tehtavaid 
pingutusi, nagu soovitas Sri Lanka 
küsimust käsitlenud ÜRO peasekretäri 
ekspertide rühm, ja kiidab heaks Sri 
Lanka kogemuste- ja lepituskomisjoni 
hiljutise aruande; kutsub Sri Lanka 
valitsust üles rakendama viivitamata 
aruandes esitatud soovitused, lahendades 
eelkõige inimõiguste rikkumisega seotud 
probleemid; 

Or. en 

 
 


