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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. rõhutab, et vaja on tugevdada 
vastutusprotsessi Sri Lankas 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; märgib, et Sri Lanka 
valitsuse komisjon, mis tegeleb saadud 
õppetundide uurimise ja lepitusega, 
avaldas novembris oma aruande; 
väljendab muret selle aruande olemuse ja 
selles sisalduva ebapiisava kriitika pärast 
Sri Lanka relvajõudude tegevuse suhtes; 
märgib siiski, et Sri Lanka valitsus on 
väljendatud kriitika hukka mõistnud; 
peab seetõttu hädavajalikuks sellise 
sõltumatu uurimise läbiviimist, kuhu 
kaasatakse riigi kõik kogukonnad ja 
ametiühingud ning mille üle teostaksid 
järelevalvet rahvusvahelised 
inimõigustealased rühmitused, 
ametiühingud ja muud rahvusvahelised 
valitsusvälised organid; 

Or. en 
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 22 a. on mures inimõiguste olukorra 
halvenemise pärast Kasahstanis; on 
arvamusel, et riigiprokuröri büroo 
aruandes Žangaözeni ja Šetpe (Lääne-
Kasahstan) sündmuste kohta ei käsitleta 
piisavalt Kasahstani riiklike jõudude rolli 
naftatööstuse streikivate töötajate, nende 
poolehoidjate ja toetajate 16.–18. 
detsembrini 2011 kestnud protesti julmal 
mahasurumisel, milles hukkus vähemalt 
17 inimest; on nördinud sellele järgnenud 
opositsiooniparteide juhtide, inimõiguste 
kaitsjate ja ajakirjanike vahistamiste 
pärast; nõuab sündmuste sõltumatut 
rahvusvahelist uurimist ja kõigi 
poliitvangide, sealhulgas naftatööstuse 
töötajate advokaadi Natalja Sokolova 
kohest vabastamist; rõhutab vajadust 
arutada Kasahstani inimõiguste olukorda 
UNHRC eelseisval istungjärgul; 

Or. en 

 
 


