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14. 2. 2012 B7-0071/12 

Pozměňovací návrh  10 

Paul Murphy, Søren Bo Søndergaard 

za skupinu GUE/NGL Group 

 

Návrh usnesení B7-0071/2012 

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

o postoji 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. zdůrazňuje, že je třeba posílit proces 
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; 

bere na vědomí, že vládní vyšetřovací 
komise Srí Lanky pro poučení a usmíření 
zveřejnila v listopadu svoji zprávu; 
vyjadřuje své obavy ohledně podoby této 
zprávy a její nedostatečné kritičnosti vůči 
akcím ozbrojených sil Srí Lanky; 
konstatuje však, že kritiky byly vládou Srí 
Lanky odsouzeny; požaduje proto za 
nutné, aby bylo vedeno nezávislé 
vyšetřování, do něhož by se zapojili 
zástupci všech komunit a odborů v této 
zemi a jež by bylo monitorováno 
mezinárodními skupinami pro lidská 
práva, odbory a dalšími mezinárodními 
nevládními subjekty; 

Or. en 
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14. 2. 2012 B7-0071/11 

Pozměňovací návrh  11 

Paul Murphy, Søren Bo Søndergaard 

za skupinu GUE/NGL 

 

Návrh usnesení B7-0071/2012 

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

o postoji Parlamentu k 19. zasedání Rady OSN pro lidská práva 

Návrh usnesení 

Bod 22 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 22a. je znepokojen zhoršující se situací v 
oblasti lidských práv v Kazachstánu; 
zastává názor, že zpráva úřadu 
generálního prokurátora o událostech v 
Žanaozenu a Šetpe (západní Kazachstán) 
dostatečně nepojednává o úloze 
kazašských státních sil při brutálním 
potlačení protestů stávkujících dělníků v 
ropném průmyslu, jejich příznivců a 
podporovatelů ve dnech 16. až 18. 
prosince 2011, při nichž zahynulo 
nejméně 17 osob; je pobouřen následným 
zatčením vedoucích představitelů 
opozičních stran, obhájců lidských práv a 
novinářů; vyzývá k provedení nezávislého 
mezinárodního vyšetřování těchto událostí 
a k okamžitému propuštění všech 
politických vězňů, včetně právní 
zástupkyně dělníků v ropném průmyslu 
Natalie Sokolowové; zdůrazňuje, že je 
třeba projednat situaci v oblasti lidských 
práv v Kazachstánu na nadcházejícím 
zasedání Rady OSN pro lidská práva; 

Or. en 

 

 


