
 

AM\892506SK.doc  PE483.130v01-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

14.2.2012 B7-0071/12 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  10 

Paul Murphy, Søren Bo Søndergaard 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Návrh uznesenia B7-0071/2012 

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

Pozícia Parlamentu k 19. zasadnutiu Rady OSN pre ľudské práva  

Návrh uznesenia 

Odsek 22 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

22. zdôrazňuje, že je potrebné ďalšie úsilie 
o posilnenie procesu zabezpečenia 
zodpovednosti na Srí Lanke, a požaduje 

zriadenie vyšetrovacieho výboru OSN 

v súvislosti so všetkými spáchanými 

zločinmi, ako odporúčala skupina expertov 
generálneho tajomníka OSN pre Srí Lanku; 

vyzýva vládu Srí Lanky, aby zaslala 

pozvánku osobitnému spravodajcovi OSN 

pre podporu a ochranu práva na slobodu 

presvedčenia a prejavu; 

22. zdôrazňuje, že je posilnenie procesu 

zabezpečenia zodpovednosti na Srí Lanke, 

a požaduje zriadenie vyšetrovacieho 

výboru OSN v súvislosti so všetkými 

spáchanými zločinmi, ako odporúčala 

skupina expertov generálneho tajomníka 

OSN pre Srí Lanku; vyzýva vládu Srí 

Lanky, aby zaslala pozvánku osobitnému 

spravodajcovi OSN pre podporu a ochranu 

práva na slobodu presvedčenia a prejavu; 

konštatuje, že vyšetrovacia komisia vlády 
Srí lanky pre ponaučenie a zmierenie 
uverejnila svoju správu v novembri; 
vyjadruje znepokojenie v súvislosti 
s povahou tejto správy a s nedostatočnou 
kritikou konania srílanských ozbrojených 
síl; konštatuje však, že vyjadrenú kritiku 
odsúdila srílanská vláda; považuje preto 
za nevyhnutné, aby sa uskutočnilo 
nezávislé vyšetrovanie so zástupcami 
všetkých komunít a odborových zväzov 
v krajine a monitorovali ho medzinárodné 
organizácie pre ľudské práva, odborové 
zväzy a iné medzinárodné mimovládne 
orgány; 

Or. en 
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14.2.2012 B7-0071/11 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  11 

Paul Murphy, Søren Bo Søndergaard 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Návrh uznesenia B7-0071/2012 

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

Pozícia Parlamentu k 19. zasadnutiu Rady OSN pre ľudské práva  

Návrh uznesenia 

Odsek 22a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 22a. je znepokojený zhoršujúcou sa 
situáciou ľudských práv v Kazachstane; 
domnieva sa, že správa kancelárie 
generálneho prokurátora o udalostiach 
v Žanaozene a Šetpe (západný 
Kazachstan) sa dostatočne podrobne 
nezaoberá úlohou kazašských štátnych síl 
pri brutálnom potláčaní protestov 
štrajkujúcich robotníkov v ropnom 
priemysle, ich sympatizantov 
a podporovateľov v dňoch 16. – 18. 
decembra 2011, keď zomrelo najmenej 
17. ľudí; je pobúrený následným 
zatýkaním vedúcich predstaviteľov 
opozičných strán, obhajcov ľudských práv 
a novinárov; žiada nezávislé 
medzinárodné vyšetrenie udalostí 
a okamžité prepustenie všetkých 
politických väzňov vrátane obhajkyne 
robotníkov v ropnom priemysle Natálie 
Sokolovej; zdôrazňuje potrebu diskutovať 
o situácii ľudských práv v Kazachstane na 
nadchádzajúcom zasadaní UNHRC; 

Or. en 

 

 


