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Pozměňovací návrh  8 

Laima Liucija Andrikien÷ 

za skupinu PPE 

Leonidas Donskis 

za skupinu ALDE 

 

Návrh usnesení B7-0071/2012 

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

Postoj Parlamentu k 19. zasedání Rady OSN pro lidská práva 

Návrh usnesení 

Bod 28 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

28. znovu opakuje, že svoboda myšlení, 

svědomí a náboženského vyznání včetně 

svobody spočívající v možnosti změnit či 

přestat vyznávat svou náboženskou víru či 

přesvědčení, je základním lidským právem; 

vyjadřuje uznání práci zvláštního 

zpravodaje pro svobodu náboženského 

vyznání či přesvědčení a vyslovuje 

politování nad tím, že mnohým 

jednotlivcům a komunitám na světě je tato 

svoboda upírána – příkladem mohou být 

obyvatelé Tibetu; 

28. znovu opakuje, že svoboda myšlení, 

svědomí a náboženského vyznání včetně 

svobody spočívající v možnosti změnit či 

přestat vyznávat svou náboženskou víru či 

přesvědčení, je základním lidským právem; 

vyjadřuje uznání práci zvláštního 

zpravodaje pro svobodu náboženského 

vyznání či přesvědčení a vyslovuje 

politování nad tím, že mnohým 

jednotlivcům a komunitám na světě je tato 

svoboda upírána; lituje skutečnosti, že 

svoboda náboženského vyznání a projevu 

je na území historického Tibetu neustále 

porušována a že se v důsledku toho 

zvyšuje počet Tibeťanů, kteří v poslední 

době spáchali sebevraždu upálením, jež 

představuje extrémní formu protestu proti 

potlačování jejich práv a svobod; 

Or. en 
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14. 2. 2012 B7-0071/9 

Pozměňovací návrh  9 

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Laima Liucija Andrikien÷ 

za skupinu PPE 

 

Návrh usnesení B7-0071/2012 

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

Postoj Parlamentu k 19. zasedání Rady OSN pro lidská práva 

Návrh usnesení 

Bod 22 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

22. zdůrazňuje, že je třeba nadále 

podporovat úsilí o posílení procesu 

týkajícího se trestní odpovědnosti na Srí 

Lance a dále požadovat vytvoření 

vyšetřovací komise OSN, jež by prošetřila 

všechny spáchané zločiny, jak doporučuje 

panel odborníků generálního tajemníka 

OSN na Srí Lance; vyzývá vládu Srí 

Lanky, aby zaslala pozvánku zvláštnímu 

zpravodaji OSN pro podporu a ochranu 

práva na svobodu přesvědčení a projevu; 

22. vyzývá k důraznější podpoře úsilí 

o posílení procesu týkajícího se trestní 

odpovědnosti na Srí Lance, jak doporučuje 

panel odborníků generálního tajemníka 

OSN na Srí Lance, a vítá nedávnou zprávu 

srílanského výboru pro ponaučení 

a smíření (LLRC); vyzývá vládu Srí 

Lanky, aby urychleně provedla 

doporučení uvedená v této zprávě a aby 

především řešila otázku porušování 

lidských práv; 

Or. en 

 

 


