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Muudatusettepanek  1 

Yannick Jadot, Heidi Hautala, Jean Lambert 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Resolutsiooni ühisettepanek 

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

Sri Lanka 

Resolutsiooni ühisettepanek 

Lõige 1 

 

Resolutsiooni ühisettepanek Muudatusettepanek 

1. taunib sügavalt tõsiasja, et rohkem kui 

250 000 inimest hoitakse endiselt laagrites, 

ning kutsub Sri Lanka valitsust üles astuma 

kõiki vajalikke samme, et korraldada 

kinnipeetavate kiire tagasipöördumine 

kodudesse ning neile kiire humanitaarabi 

kättetoimetamine kooskõlas tema 

kohustusega kaitsta kõiki tema 

jurisdiktsiooni alla kuuluvaid inimesi; 

rõhutab vajadust anda ICRC-le selles 

protsessis keskne roll; 

1. taunib sügavalt tõsiasja, et rohkem kui 

250 000 inimest hoitakse endiselt laagrites, 

ning kutsub Sri Lanka valitsust üles astuma 

kõiki vajalikke samme, et korraldada 

kinnipeetavate kiire tagasipöördumine 

kodudesse ning neile kiire humanitaarabi 

kättetoimetamine kooskõlas tema 

kohustusega kaitsta kõiki tema 

jurisdiktsiooni alla kuuluvaid inimesi; 

rõhutab vajadust anda ICRC-le ja ÜRO 
spetsialiseeritud asutustele selles 
protsessis keskne roll; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  2 

Yannick Jadot, Heidi Hautala, Jean Lambert 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Resolutsiooni ühisettepanek 

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

Sri Lanka 

Resolutsiooni ühisettepanek 

Lõige 8 

 

Resolutsiooni ühisettepanek Muudatusettepanek 

8. nõuab tungivalt, et Sri Lanka valitsus 

lõpetaks meedia represseerimise 

terrorismivastaste õigusaktide alusel ja 

võimaldaks ajakirjandusvabaduse, kutsub 
teda üles oma terrorismivastaseid õigusakte 

konflikti lõppemise järel läbi vaatama ja 

nõuab tungivalt, et ta tagaks kõigi 
meediavabaduse väidetavate rikkumiste 

täieliku, avatud ja läbipaistva uurimise; 

8. nõuab tungivalt, et Sri Lanka valitsus 

lõpetaks meedia represseerimise 

terrorismivastaste õigusaktide alusel ja 

võimaldaks ajakirjandusvabaduse ning 
kutsub teda üles oma terrorismivastaseid 

õigusakte konflikti lõppemise järel läbi 

vaatama ja tagama kõigi meediavabaduse 

väidetavate rikkumiste täielikku, avatud ja 
läbipaistvat uurimist; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  3 

Yannick Jadot, Heidi Hautala, Jean Lambert 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Resolutsiooni ühisettepanek 

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

Sri Lanka 

Resolutsiooni ühisettepanek 

Lõige 11 

 

Resolutsiooni ühisettepanek Muudatusettepanek 

11. tunnustab kohalike valimiste 

rahumeelset läbiviimist Sri Lanka 
põhjaosas; 

11. võtab teadmiseks kohalike valimiste 

läbiviimise Sri Lanka põhjaosas; 

Or. en 

 

 


