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14.2.2012 B7-0071/10 

Amendement  10 

Paul Murphy, Søren Bo Søndergaard 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B7-0071/2012 

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

Standpunt van het Parlement inzake de 19e zitting van de VN-Raad voor de rechten van de 

mens 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 22 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

22. onderstreept dat verdere steun nodig is 

voor de inspanningen ter versterking van 

het verantwoordingsproces in Sri Lanka en 

blijft roepen om instelling van een 

onderzoekscommissie naar alle misdaden 

die zijn gepleegd, zoals aanbevolen door 

het deskundigenpanel voor Sri Lanka dat 

door de VN-secretaris-generaal is 

ingesteld; vraagt de regering van Sri Lanka 

een uitnodiging te richten aan de speciale 

VN-rapporteur voor de bevordering en 

bescherming van het recht van vrije 

meningsuiting; 

22. onderstreept dat het 

verantwoordingsproces in Sri Lanka moet 

worden versterkt en blijft aandringen op 

de instelling van een onderzoekscommissie 

van de VN naar alle misdaden die zijn 

gepleegd, zoals aanbevolen door het 

deskundigenpanel voor Sri Lanka dat door 

de VN-secretaris-generaal is ingesteld; 

verzoekt de regering van Sri Lanka een 

uitnodiging te richten aan de speciale VN-

rapporteur voor de bevordering en 

bescherming van het recht op vrije mening 

en vrije meningsuiting; merkt op dat de 

Commissie van onderzoek naar opgedane 

ervaringen en verzoening van de regering 

van Sri Lanka in november haar rapport 

heeft gepubliceerd; spreekt zijn 

bezorgdheid uit over de aard van dit 

rapport en het feit dat daarin onvoldoende 

kritiek wordt geleverd op het optreden van 

de Sri Lankaanse strijdkrachten; 

constateert echter dat de regering van Sri 

Lanka haar ongenoegen kenbaar heeft 

gemaakt over de uitgebrachte kritiek;  

acht het daarom noodzakelijk een 

onafhankelijk onderzoek in te stellen met 

vertegenwoordigers van alle 

gemeenschappen en met de vakbonden in 

het land, dat onder het toezicht moet staan 

van internationale 

mensenrechtenorganisaties, vakbonden 

en andere internationale, niet-
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gouvernementele organisaties; 

Or. en 
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14.2.2012 B7-0071/11 

Amendement  11 

Paul Murphy, Søren Bo Søndergaard 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B7-0071/2012 

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

Standpunt van het Parlement inzake de 19e zitting van de VN-Raad voor de rechten van de 

mens 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 22 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  22 bis. is verontrust over de verslechtering 

van de mensenrechtensituatie in 

Kazachstan; is van mening dat het verslag 

van het bureau van de procureur-

generaal over de gebeurtenissen in 

Zhanaozen en Shetpe (West-Kazachstan) 

onvoldoende licht werpt op de rol van de 

Kazachse strijdkrachten bij de brute 

onderdrukking van de protesten van 

stakende oliewerkers, hun sympathisanten 

en medestanders op 16-18 december 2011, 

waarbij minstens 17 mensen om het leven 

zijn gekomen; is diep verontwaardigd over 

de daaropvolgende arrestaties van 

leidende figuren van de oppositiepartijen, 

mensenrechtenactivisten en journalisten; 

dringt aan op een onafhankelijk 

internationaal onderzoek naar de 

gebeurtenissen en roept op tot de 

onmiddellijke vrijlating van alle politieke 

gevangenen, met inbegrip van de 

advocaat van de oliewerkers Natalia 

Sokolowa; wijst er met nadruk op dat de 

mensenrechtensituatie in Kazachstan op 

de agenda moet komen te staan van de 

komende zitting van de UNHCR; 

Or. en 

 

 


