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14.2.2012 B7-0071/8 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  8 

Laima Liucija Andrikien÷ 

v mene skupiny PPE 

Leonidas Donskis 

v mene skupiny ALDE 

 

Návrh uznesenia B7-0071/2012 

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

Pozícia Parlamentu k 19. zasadnutiu Rady OSN pre ľudské práva  

Návrh uznesenia 

Odsek 28 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

28. opakuje, že sloboda myslenia, 

svedomia a náboženstva, a to aj sloboda 

zmeniť náboženstvo alebo vieru či 

zrieknuť sa ich, sú základnými ľudskými 

právami; vyzdvihuje činnosť osobitného 

spravodajcu pre slobodu náboženstva alebo 

viery a vyjadruje poľutovanie nad tým, že 

mnohým jednotlivcom a spoločenstvám na 

celom svete – napríklad komunite 

Tibeťanov – je toto právo odopierané; 

28. opakuje, že sloboda myslenia, 

svedomia a náboženského vyznania, a to aj 

sloboda zmeniť náboženstvo alebo vieru či 

zrieknuť sa ich, sú základnými ľudskými 

právami; vyzdvihuje činnosť osobitného 

spravodajcu pre slobodu náboženského 

vyznania a viery a vyjadruje poľutovanie 

nad tým, že mnohým jednotlivcom a 

spoločenstvám na celom svete je toto právo 

odopierané; vyjadruje poľutovanie nad 

tým, že sloboda náboženského vyznania a 

prejavu sa na území historického Tibetu 

neustále porušuje, v dôsledku čoho rastie 

počet Tibeťanov, ktorí v poslednej dobe 

páchajú samoupálenie ako extrémnu 

formu protestu proti obmedzovaniu ich 

práv a slobôd; 

Or. en 
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14.2.2012 B7-0071/9 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  9 

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

v mene skupiny PPE 

 

Návrh uznesenia B7-0071/2012 

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

Pozícia Parlamentu k 19. zasadnutiu Rady OSN pre ľudské práva  

Návrh uznesenia 

Odsek 22 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

22. zdôrazňuje, že je potrebné ďalšie úsilie 

o posilnenie procesu zabezpečenia 

zodpovednosti na Srí Lanke, a požaduje 

zriadenie vyšetrovacieho výboru OSN 

v súvislosti so všetkými spáchanými 

zločinmi, ako odporúčala skupina expertov 

generálneho tajomníka OSN pre Srí Lanku; 

vyzýva vládu Srí Lanky, aby zaslala 

pozvánku osobitnému spravodajcovi OSN 

pre podporu a ochranu práva na slobodu 

presvedčenia a prejavu; 

22. žiada, aby sa naďalej podporovalo 

úsilie o posilnenie procesu zabezpečenia 

zodpovednosti na Srí Lanke, ako 

odporúčala skupina expertov generálneho 

tajomníka OSN pre Srí Lanku, a víta 

nedávnu správu srílanského výboru pre 

získané poznatky a zmierenie; vyzýva 

vládu Srí Lanky, aby urýchlene vykonala 

odporúčania uvedené v tejto správe a aby 

predovšetkým riešila problémy týkajúce sa 

porušovania ľudských práv; 

Or. en 

 

 


