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Pakeitimas  8 

Laima Liucija Andrikien÷ 

PPE frakcijos vardu 
Leonidas Donskis 

ALDE frakcijos vardu 
 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B7-0071/2012 

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

Parlamento pozicija d÷l JT Žmogaus teisių tarybos 19-osios sesijos 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

28 dalis 

 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

28. pakartoja, kad minties, sąžin÷s ir 
religijos laisv÷, įskaitant laisvę keisti 
religiją ar įsitikinimus ar jų atsisakyti, yra 
pagrindin÷ žmogaus teis÷; giria specialiojo 
praneš÷jo religijos ar įsitikinimų laisv÷s 
klausimais veiklą ir apgailestauja, kad 
pasaulyje daug asmenų ir bendruomenių, 
pavyzdžiui, Tibetas, tokios teis÷s neturi; 

28. pakartoja, kad minties, sąžin÷s ir 
religijos laisv÷, įskaitant laisvę keisti 
religiją ar įsitikinimus ar jų atsisakyti, yra 
pagrindin÷ žmogaus teis÷; giria specialiojo 
praneš÷jo religijos ar įsitikinimų laisv÷s 
klausimais veiklą ir apgailestauja, kad 
pasaulyje daug asmenų ir bendruomenių 
tokios teis÷s neturi; apgailestauja, kad 
religijos ir žodžio laisv÷ nuolat 
pažeidžiamos istorinio Tibeto teritorijoje 
ir kad d÷l to vis daugiau Tibeto gyventojų 
susidegina, taip drastiškai protestuodami 
prieš teisių ir laisvių suvaržymą; 

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

PPE frakcijos vardu 
 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B7-0071/2012 

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

Parlamento pozicija d÷l JT Žmogaus teisių tarybos 19-osios sesijos 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

22 dalis 

 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

22. pabr÷žia, kad reikia toliau remti 
pastangas didinti atskaitomyb÷s procesą 
Šri Lankoje, ir toliau ragina įsteigti JT 
tyrimo komisiją, kuri tirtų visus padarytus 
nusikaltimus, kaip rekomendavo JT 
Generalinio Sekretoriaus sudaryta ekspertų 
grup÷ Šri Lankos klausimais; ragina Šri 
Lankos vyriausybę pakviesti JT specialųjį 
praneš÷ją teis÷s į nuomon÷s ir žodžio 
laisvę skatinimo ir apsaugos klausimais; 

22. ragina remti pastangas didinti 
atskaitomyb÷s proceso gilinimą Šri 
Lankoje, kaip rekomendavo JT Generalinio 
Sekretoriaus sudaryta ekspertų grup÷ Šri 
Lankos klausimais ir pritaria neseniai 
paskelbtam Šri Lankos įgytos patirties ir 
susitaikymo komiteto pranešimui; ragina 
Šri Lankos vyriausybę kuo skubiau 
įgyvendinti pranešime pateiktas 
rekomendacijas ir ypač spręsti žmogaus 
teisių pažeidimų klausimus; 

Or. en 

 
 


