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Tarkistus  10 

Paul Murphy, Søren Bo Søndergaard 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B7-0071/2012 

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

parlamentin kannasta YK:n ihmisoikeusneuvoston 19. istuntoon (2012/2530(RSP)) 

Päätöslauselmaesitys 

22 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

22. korostaa tarvetta tukea edelleen 
pyrkimyksiä vahvistaa Sri Lankan 
vastuunkantoprosessia ja tukee edelleen 

YK:n tutkimuskomission asettamista 

tutkimaan kaikkia rikoksia Sri Lankaa 

koskevan YK:n pääsihteerin 

asiantuntijaryhmän suosituksen mukaisesti; 

pyytää, että Sri Lankan hallitus lähettää 

kutsun YK:n erityisraportoijalle, jonka 

tehtävänä on edistää ja suojella 

mielipiteenvapautta ja ilmaisuvapautta; 

22. korostaa tarvetta vahvistaa Sri Lankan 

vastuunkantoprosessia ja tukee edelleen 

YK:n tutkimuskomission asettamista 

tutkimaan kaikkia rikoksia Sri Lankaa 

koskevan YK:n pääsihteerin 

asiantuntijaryhmän suosituksen mukaisesti; 

pyytää, että Sri Lankan hallitus lähettää 

kutsun YK:n erityisraportoijalle, jonka 

tehtävänä on edistää ja suojella 

mielipiteenvapautta ja ilmaisuvapautta; 

toteaa, että Sri Lankan hallituksen 
sovintokomissio julkaisi raporttinsa 
marraskuussa; on huolestunut tämän 
raportin luonteesta ja siitä, ettei siinä 
esitetä riittävästi kritiikkiä Sri Lankan 
asevoimien toimia kohtaan; huomauttaa 
kuitenkin, että Sri Lankan hallitus ei ole 
hyväksynyt esitettyä kritiikkiä; katsoo 
näin ollen, että on ehdottoman tärkeää 
aloittaa riippumaton tutkimus, jossa on 
mukana maan kaikkien yhteisöjen ja 
ammattiliittojen edustajia ja jota valvovat 
kansainväliset ihmisoikeusryhmittymät, 
ammattiliitot ja muut kansainväliset 
valtiosta riippumattomat elimet; 

Or. en 
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Paul Murphy, Søren Bo Søndergaard 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B7-0071/2012 

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

parlamentin kannasta YK:n ihmisoikeusneuvoston 19. istuntoon (2012/2530(RSP)) 

Päätöslauselmaesitys 

22 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 22 a. on huolestunut Kazakstanin 
heikkenevästä ihmisoikeustilanteesta; 
katsoo, että raportissa, jonka ylimmän 
syyttäjän virasto laati Länsi-
Kazakstanissa sijaitsevien śanaozenin ja 
Shetpen tapahtumista, ei käsitellä 
riittävästi Kazakstanin valtion joukkojen 
roolia niiden mielenosoitusten 
kovakätisessä lopettamisessa, joihin 
osallistuivat lakossa olleet öljy-yhtiöiden 
työntekijät ja heidän tukijansa 16.–
18. joulukuuta 2011 ja joissa kuoli 
ainakin 17 ihmistä; on järkyttynyt tätä 
seuranneista oppositiopuolueiden 
johtohenkilöiden, ihmisoikeuksien 
puolustajien ja toimittajien pidätyksistä; 
vaatii riippumatonta kansainvälistä 
tutkimusta näistä tapahtumista ja vaatii 
välittömästi vapauttamaan kaikki 
poliittiset vangit, mukaan lukien öljy-
yhtiöiden työntekijöiden asianajajan 
Natalia Sokolowan; painottaa, että 
Kazakstanin ihmisoikeustilanteesta on 
keskusteltava seuraavassa YK:n 
ihmisoikeusneuvoston istunnossa; 

Or. en 

 

 


