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14.2.2012 B7-0071/12 

Alteração  10 

Paul Murphy, Søren Bo Søndergaard 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução B7-0071/2012 

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

Posição do Parlamento para a 19.ª sessão do Conselho dos Direitos do Homem da ONU 

(2012/2530(RSP)) 

Proposta de resolução 

N.º 22 

 

Proposta de resolução Alteração 

22. Realça a necessidade de continuar a 

apoiar esforços no sentido de reforçar o 

processo de responsabilização no Sri Lanka 

e de apelar à criação de uma comissão de 

inquérito da ONU para a investigação de 

todos os crimes cometidos, tal como 

recomendou o grupo de peritos no Sir 

Lanka do Secretário-Geral da ONU; 

convida o Governo do Sri Lanka a 

convidar o relator especial da ONU para a 

promoção e proteção do direito à liberdade 

de opinião e de expressão; 

22. Realça a necessidade de reforçar o 

processo de responsabilização no Sri Lanka 

e de apelar à criação de uma comissão de 

inquérito da ONU para a investigação de 

todos os crimes cometidos, tal como 

recomendou o grupo de peritos no Sir 

Lanka do Secretário-Geral da ONU; 

convida o Governo do Sri Lanka a lançar 

um convite ao relator especial da ONU 

relativamente à promoção e proteção do 

direito à liberdade de opinião e de 

expressão; observa que a comissão de 

inquérito do Governo do Sri Lanka sobre 

os ensinamentos e a reconciliação 

publicou o seu relatório no mês de 

Novembro; expressa a sua preocupação 

com a natureza desse relatório e com a 

insuficiência das suas críticas à ação das 

forças armadas do Sri Lanka; nota, 

contudo, que as críticas apresentadas 

foram denunciadas pelo  Governo do Sri 

Lanka; considera, consequentemente, 

imperativo abrir uma investigação 

independente que associe representantes 

de todas as comunidades e sindicatos do 

país e que seja acompanhada por 

organismos  internacionais de defesa dos 

direitos humanos, sindicatos e outras 

organizações não-governamentais 

internacionais; 

Or. en 
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14.2.2012 B7-0071/11 

Alteração  11 

Paul Murphy, Søren Bo Søndergaard 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução B7-0071/2012 

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

Posição do Parlamento para a 19.ª sessão do Conselho dos Direitos do Homem da ONU 

(2012/2530(RSP)) 

Proposta de resolução 

N.º 22-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 22-A. Declara-se alarmado com a 

deterioração da situação dos direitos 

humanos no Cazaquistão; considera que 

o relatório do Gabinete do Procurador-

Geral sobre os eventos ocorridos em 

Zhanaozen e Shetpe (Cazaquistão 

ocidental) não insiste suficientemente no 

papel das forças armadas do país na 

brutal repressão dos protestos dos 

trabalhadores grevistas do setor do 

petróleo, seus simpatizantes e apoiantes 

em 16-18 de Dezembro de 2011, repressão 

essa que provocou a morte de, pelo 

menos, 17 pessoas; expressa a sua 

indignação com a subsequente detenção 

de dirigentes de partidos da oposição, 

defensores dos direitos humanos e 

jornalistas; convida à realização de uma 

investigação internacional independente 

sobre os acontecimentos e à libertação 

imediata de todos os presos políticos, 

incluindo a advogada dos trabalhadores 

petrolíferos Natalia Sokolova; salienta a 

necessidade de debater a situação dos 

direitos humanos no Cazaquistão na 

próxima sessão do UNHRC; 

Or. en 

 

 


