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Amendement  8 

Laima Liucija Andrikien÷ 

namens de PPE-Fractie 

Leonidas Donskis 

namens de ALDE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B7-0071/2012 

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

Standpunt van het Parlement inzake de 19e zitting van de VN-Raad voor de rechten van de 

mens 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 28 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

28. stelt nogmaals dat de vrijheid van 

denken, geweten en godsdienst, waaronder 

begrepen het recht om van godsdienst of 

geloof te veranderen of afstand te doen, 

een van de fundamentele mensenrechten is; 

waardeert het werk van de speciale VN-

rapporteur voor vrijheid van religie en 

overtuiging, en betreurt dat veel personen 

en gemeenschappen over de hele wereld dit 

recht wordt onthouden, waarbij de 

Tibetaanse gemeenschap als voorbeeld 

kan gelden; 

28. stelt nogmaals dat de vrijheid van 

denken, geweten en godsdienst, waaronder 

begrepen het recht om van godsdienst of 

geloof te veranderen of afstand te doen, 

een van de fundamentele mensenrechten is; 

waardeert het werk van de speciale VN-

rapporteur voor vrijheid van religie en 

overtuiging, en betreurt dat veel personen 

en gemeenschappen over de hele wereld dit 

recht wordt onthouden; betreurt het feit 

dat de vrijheid van godsdienst en 

meningsuiting op het grondgebied van het 

historische Tibet voortdurend wordt 

geschonden en dat als gevolg hiervan de 

laatste tijd steeds meer Tibetanen 

overgaan tot zelfverbranding, als extreme 

vorm van protest tegen de miskenning van 

hun rechten en vrijheden; 

Or. en 



 

AM\892513NL.doc  PE483.130v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

14.2.2012 B7-0071/9 

Amendement  9 

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

namens de PPE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B7-0071/2012 

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

Standpunt van het Parlement inzake de 19e zitting van de VN-Raad voor de rechten van de 

mens 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 22 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

22. onderstreept dat verdere steun nodig is 

voor de inspanningen ter versterking van 

het verantwoordingsproces in Sri Lanka en 

blijft roepen om instelling van een 

onderzoekscommissie naar alle misdaden 

die zijn gepleegd, zoals aanbevolen door 

het deskundigenpanel voor Sri Lanka dat 

door de VN-secretaris-generaal is 

ingesteld; vraagt de regering van Sri Lanka 

een uitnodiging te richten aan de speciale 

VN-rapporteur voor de bevordering en 

bescherming van het recht van vrije 

meningsuiting; 

22. vraagt dat de inspanningen om de 

versterking van het verantwoordingsproces 

in Sri Lanka te ondersteunen, worden 

bevorderd, zoals aanbevolen door het 

deskundigenpanel voor Sri Lanka dat door 

de VN-secretaris-generaal is ingesteld, en 

is tevreden met het recente rapport van 

het Lessons Learned and Reconciliation 

Committee van Sri Lanka; verzoekt de 

regering van Sri Lanka de aanbevelingen 

in het rapport snel uit te voeren en met 

name de bezorgdheid met betrekking tot 

schendingen van de mensenrechten aan te 

pakken; 

Or. en 

 

 

 


