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14.2.2012 B7-0071/8 

Alteração  8 

Laima Liucija Andrikien÷ 

em nome do Grupo PPE 

Leonidas Donskis 

em nome do Grupo ALDE 

 

Proposta de resolução B7-0071/2012 

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

Posição do Parlamento para a 19.ª sessão do Conselho dos Direitos do Homem da ONU 

(2012/2530(RSP)) 

Proposta de resolução 

N.º 28 

 

Proposta de resolução Alteração 

28. Reitera que a liberdade de pensamento, 

consciência e religião, incluindo a 

liberdade de alterar ou abandonar uma 

religião ou crença, é um direito humano 

fundamental; recomenda o trabalho do 

relator especial sobre a liberdade de 

religião ou crença e lamenta que este 

direito tenha sido negado a muitos 

indivíduos e comunidades do mundo, 

como, por exemplo, a comunidade 

tibetana; 

28. Reitera que a liberdade de pensamento, 

consciência e religião, incluindo a 

liberdade de alterar ou abandonar uma 

religião ou crença, é um direito humano 

fundamental; recomenda o trabalho do 

relator especial sobre a liberdade de 

religião ou crença e lamenta que este 

direito tenha sido negado a muitos 

indivíduos e comunidades do mundo; 

deplora que a liberdade de religião e a 

liberdade de expressão sejam alvo de 

permanente violação no território do 

Tibete histórico e que, em consequência, 

um número cada vez mais elevado de 

Tibetanos tenha recentemente recorrido à 

imolação como forma extrema de protesto 

contra a abolição dos seus direitos e 

liberdades; 

Or. en 
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14.2.2012 B7-0071/9 

Alteração  9 

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

em nome do Grupo PPE 

 

Proposta de resolução B7-0071/2012 

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

Posição do Parlamento para a 19.ª sessão do Conselho dos Direitos do Homem da ONU 

(2012/2530(RSP)) 

Proposta de resolução 

N.º 22 

 

Proposta de resolução Alteração 

22. Realça a necessidade de continuar a 

apoiar esforços no sentido de reforçar o 

processo de responsabilização no Sri Lanka 

e de apelar à criação de uma comissão de 

inquérito da ONU para a investigação de 

todos os crimes cometidos, tal como 

recomendou o grupo de peritos no Sir 

Lanka do Secretário-Geral da ONU; 

convida o Governo do Sri Lanka a 

convidar o relator especial da ONU para a 

promoção e proteção do direito à 

liberdade de opinião e de expressão; 

22. Apela à prossecução dos esforços no 

sentido de reforçar o processo de 

responsabilização no Sri Lanka, tal como 

recomendou o grupo de peritos no Sri 

Lanka do Secretário-Geral da ONU, e 

congratula-se com o recente relatório do 

Comité “Ensinamentos e Reconcialiação” 

(Lessons Learned and Reconciliation 

Committee); convida o Governo do Sri 

Lanka a aplicar rapidamente as 

recomendações do relatório e, em 

particular, a responder às preocupações 

relativas às violações dos direitos 

humanos; 

Or. en 

 

 


