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Paul Murphy, Søren Bo Søndergaard 

GUE/NGL frakcijos vardu 
 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B7-0071/2012 

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

d÷l Parlamento pozicijos d÷l JT Žmogaus teisių tarybos 19-osios sesijos  

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

22 dalis 

 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

22. pabr÷žia, kad reikia toliau remti 
pastangas didinti atskaitomyb÷s procesą 
Šri Lankoje, ir toliau ragina įsteigti JT 
tyrimo komisiją, kuri tirtų visus padarytus 
nusikaltimus, kaip rekomendavo JT 
Generalinio Sekretoriaus sudaryta ekspertų 
grup÷ Šri Lankos klausimais; ragina Šri 
Lankos vyriausybę pakviesti JT specialųjį 
praneš÷ją teis÷s į nuomon÷s ir žodžio 
laisvę skatinimo ir apsaugos klausimais; 

22. pabr÷žia, kad reikia toliau stiprinti 
atskaitomyb÷s procesą Šri Lankoje, ir 
toliau ragina įsteigti JT tyrimo komisiją, 
kuri tirtų visus padarytus nusikaltimus, 
kaip rekomendavo JT Generalinio 
Sekretoriaus sudaryta ekspertų grup÷ Šri 
Lankos klausimais; ragina Šri Lankos 
vyriausybę pakviesti JT specialųjį 
praneš÷ją teis÷s į nuomon÷s ir žodžio 
laisvę skatinimo ir apsaugos klausimais; 
atkreipia d÷mesį į tai, kad Šri Lankos 
vyriausyb÷s Įgytos patirties ir susitaikymo 
tyrimo komisija paskelb÷ savo ataskaitą 
lapkričio m÷n.; reiškia susirūpinimą d÷l 
šios ataskaitos pobūdžio ir d÷l 
nepakankamo kritiškumo d÷l Šri Lankos 
ginkluotųjų paj÷gų veiksmų; vis d÷lto 
pažymi, kad išsakytą kritiką Šri Lankos 
vyriausyb÷ pasmerk÷; taigi mano, kad 
būtina surengti nepriklausomą tyrimą, 
kuriame dalyvautų visų šalies 
bendruomenių ir profsąjungų atstovai ir 
kurį steb÷tų tarptautin÷ žmogaus teisių 
grup÷s, profsąjungos ir kitos tarptautin÷s 
nevyriausybin÷s institucijos; 

Or. en 
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Paul Murphy, Søren Bo Søndergaard 

GUE/NGL frakcijos vardu 
 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B7-0071/2012 

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

d÷l Parlamento pozicijos d÷l JT Žmogaus teisių tarybos 19-osios sesijos 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

22 a dalis (nauja) 

 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

 22a. yra labai susirūpinęs d÷l 
blog÷jančios žmogaus teisių pad÷ties 
Kazachstane; mano, kad Generalin÷s 
prokuratūros ataskaitoje d÷l įvykių 
Žanaozene ir Šetpe (Vakarų 
Kazachstanas) nepakankamai atskleistas 
Kazachstano valstyb÷s paj÷gų vaidmuo 
žiauriai malšinant streikuojančių naftos 
sektoriaus darbuotojų, jiems pritariančių 
ir juos remiančių asmenų protestus, 
vykusius 2011 m. gruodžio 16–18 d., kai 
žuvo mažiausiai 17 žmonių; yra 
pasipiktinęs d÷l po to vykusių opozicinių 
partijų lyderių, žmogaus teisų gyn÷jų ir 
žurnalistų areštų; ragina atlikti 
nepriklausomą tarptautinį šių įvykių 
tyrimą ir nedelsiant paleisti politinius 
kalinius, įskaitant naftos sektoriaus 
darbuotojų advokatę Nataliją Sokolovą; 
pabr÷žia, kad kitoje JTŽTT sesijoje būtina 
aptarti žmogaus teisių pad÷tį 
Kazachstane; 

Or. en 

 
 
 


