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Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στη Σρι Λάνκα, 
ιδίως τις συλλήψεις στο πλαίσιο του νόμου περί πρόληψης της τρομοκρατίας
(2021/2748(RSP))
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για τη Σρι Λάνκα,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τα 
Ανθρώπινα Δικαιώματα, της 9ης Φεβρουαρίου 2021, με τίτλο «Προώθηση της 
συμφιλίωσης, της λογοδοσίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Σρι Λάνκα»,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Συμβούλιου των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα 
Δικαιώματα, της 23ης Μαρτίου 2021, με τίτλο «Προώθηση της συμφιλίωσης, της 
λογοδοσίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Σρι Λάνκα»,

– έχοντας υπόψη τους κανονισμούς αριθ. 01 του 2021 που δημοσιεύθηκαν στις 12 
Μαρτίου 2021 δυνάμει του νόμου της Σρι Λάνκα περί πρόληψης της τρομοκρατίας,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Ειδικής Εισηγήτριας των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με 
την προώθηση και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών 
ελευθεριών κατά την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, της 14ης Δεκεμβρίου 2018 με 
τίτλο «Επίσκεψη στη Σρι Λάνκα»,

– έχοντας υπόψη τη δήλωση της Michelle Bachelet, της Ύπατης Αρμοστή Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, της 24ης Φεβρουαρίου 2021, σχετικά με τη Σρι Λάνκα,

– έχοντας υπόψη την τελική έκθεση του Ιανουαρίου 2020 της αποστολής εκλογικών 
παρατηρητών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην προεδρική εκλογή της Σρι Λάνκα στις 16 
Νοεμβρίου 2019,

– έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, του 
1948,

– έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα του 1966,

– έχοντας υπόψη το σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων της ΕΕ + (ΣΓΠ +), στο ειδικό 
πρόγραμμα κινήτρων του οποίου είναι δικαιούχος η Σρι Λάνκα,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 144 παράγραφος 5 και το άρθρο 132 παράγραφος 4, του 
Κανονισμού,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σρι Λάνκα αμαυρώθηκε από έναν εμφύλιο πόλεμο διάρκειας 
δεκαετιών που έληξε το 2009, κατά τη διάρκεια του οποίου διαπράχθηκαν σοβαρές 
παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από αμφότερες τις πλευρές·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Σρι Λάνκα 
εξακολουθεί να επιδεινώνεται σταθερά, με τη νέα κυβέρνηση να οπισθοδρομεί ταχέως 
όσον αφορά την περιορισμένη πρόοδο που έχει επιτευχθεί στο πλαίσιο προηγούμενων 
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διοικήσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι συρρικνώνεται ραγδαία ο χώρος στον οποίο η 
κοινωνία των πολιτών και τα ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης μπορούν να 
δραστηριοποιούνται στη χώρα·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αμφιλεγόμενος νόμος περί πρόληψης της τρομοκρατίας 
(PTA) εφαρμόζεται στη Σρι Λάνκα από το 1979 και παρέχει στην αστυνομία ευρείες 
εξουσίες για την αναζήτηση, σύλληψη και κράτηση υπόπτων πολιτών· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι οι ευρείες εξουσίες που προβλέπονται στον νόμο περί πρόληψης της 
τρομοκρατίας έχουν οδηγήσει σε σταθερές και βάσιμες καταγγελίες για βασανιστήρια 
και σεξουαλική κακοποίηση, εξαναγκασμένες ομολογίες και περιπτώσεις συστηματικής 
άρνησης τήρησης της νομιμότητας·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στην πιο πρόσφατη έκθεσή της για τη Σρι Λάνκα, η Ύπατη 
Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα επανέλαβε τις 
εκκλήσεις για μορατόριουμ στη χρήση του νόμου περί πρόληψης της τρομοκρατίας για 
νέες συλλήψεις έως ότου αντικατασταθεί από νομοθεσία που συνάδει με τις διεθνείς 
βέλτιστες πρακτικές·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση της Σρι Λάνκα εξέδωσε στις 9 Μαρτίου 2021 
τους κανονισμούς αριθ. 01 του 2021, επεκτείνοντας τον νόμο περί πρόληψης της 
τρομοκρατίας και, μεταξύ άλλων, επιτρέποντας  την επιβολή δύο ετών κράτησης χωρίς 
δίκη για πρόκληση «θρησκευτικής, φυλετικής ή κοινοτικής δυσαρμονίας»·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο νόμος περί πρόληψης της τρομοκρατίας χρησιμοποιείται 
συστηματικά για αυθαίρετες συλλήψεις και για την κράτηση μουσουλμάνων και 
μειονοτικών ομάδων στη Σρι Λάνκα, συμπεριλαμβανομένου του Ahnaf Jazeem, ενός 
26χρονου μουσουλμάνου καθηγητή και ποιητή, και του Hejaz Hizbullah, γνωστού 
δικηγόρου για τα δικαιώματα των μειονοτήτων και το κράτος δικαίου·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 19 Μαΐου 2017, η Σρι Λάνκα επανάκτησε την πρόσβαση 
σε γενναιόδωρες δασμολογικές προτιμήσεις στο πλαίσιο του ΣΓΠ +, υπό την 
προϋπόθεση ότι θα αντικαταστήσει τον νόμο περί πρόληψης της τρομοκρατίας και θα 
εφαρμόσει αποτελεσματικά 27 διεθνείς συμβάσεις, συμπεριλαμβανομένων των 
συμβάσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή 
Ένωση έχει επανειλημμένα εκφράσει την ανησυχία της για τον νόμο περί πρόληψης της 
τρομοκρατίας και επεσήμανε ότι η Σρι Λάνκα δεν κατόρθωσε να καταργήσει τον νόμο 
παρά τη δέσμευσή της να το πράξει·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 20 Οκτωβρίου 2020 το κοινοβούλιο της Σρι Λάνκα 
ψήφισε την 20η Αναθεώρηση του Συντάγματος, ενισχύοντας την εκτελεστική 
προεδρία·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι σχεδόν 12 έτη μετά το πέρας του πολέμου, οι εγχώριες 
πρωτοβουλίες για λογοδοσία και συμφιλίωση επανειλημμένα δεν έχουν αποφέρει 
αποτελέσματα, με αποτέλεσμα να εδραιώνεται βαθύτερα η ατιμωρησία και να 
επιδεινώνεται η δυσπιστία των θυμάτων στο σύστημα·
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Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν σαφείς ενδείξεις επιτάχυνσης της 
στρατιωτικοποίησης των μη στρατιωτικών κυβερνητικών λειτουργιών στη Σρι Λάνκα· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, από το 2020, τουλάχιστον 28 εν ενεργεία ή πρώην μέλη του 
στρατιωτικού προσωπικού και του προσωπικού των υπηρεσιών πληροφοριών 
διορίστηκαν σε καίριες διοικητικές θέσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διορισμοί αυτοί 
περιλαμβάνουν τουλάχιστον δύο υψηλόβαθμους στρατιωτικούς που έχουν εμπλακεί 
σύμφωνα με εκθέσεις του ΟΗΕ σε εικαζόμενα εγκλήματα πολέμου κατά τα τελευταία 
έτη της σύγκρουσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί ύποπτοι υπό αστυνομική κράτηση, 
καθώς και κρατούμενοι στα σωφρονιστικά καταστήματα της Σρι Λάνκα έχουν 
θανατωθεί· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις πιο πρόσφατες περιπτώσεις περιλαμβάνονται 
οι θάνατοι κατά τη διάρκεια αστυνομικών κρατήσεων τον Μάιο του 2021· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι 11 κρατούμενοι στη φυλακή Mahara σκοτώθηκαν και 117 άλλοι 
τραυματίστηκαν, όταν οι φρουροί άνοιξαν πυρ για να ελέγξουν μια ταραχή για τις 
συνθήκες της νόσου COVID-19 τον Νοέμβριο του 2020·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχές της Σρι Λάνκα εξέδωσαν το 2019 ποινές θανατικής 
ποινής για αδικήματα σχετιζόμενα με τα ναρκωτικά, παρά την ύπαρξη μορατόριουμ 
στη χρήση της θανατικής ποινής στη χώρα από το 1976·

1. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία σχετικά με το επικίνδυνο μονοπάτι που ακολουθεί η 
Σρι Λάνκα προς την επανάληψη σοβαρότατων παραβιάσεων των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, όπως περιγράφονται στην πλέον πρόσφατη έκθεση του ΟΗΕ σχετικά με 
τη χώρα, στην οποία απαριθμούνται τα πρώτα προειδοποιητικά σημάδια της 
επιταχυνόμενης στρατιωτικοποίησης των μη στρατιωτικών κυβερνητικών λειτουργιών, 
η ανατροπή σημαντικών συνταγματικών εγγυήσεων, η πολιτική παρεμπόδιση της 
λογοδοσίας, η ρητορική αποκλεισμού, ο εκφοβισμός της κοινωνίας των πολιτών, καθώς 
και η χρήση αντιτρομοκρατικών νόμων·

2. υπενθυμίζει την ισχυρή ένστασή του προς τη συνεχιζόμενη εφαρμογή του υφιστάμενου 
νόμου περί πρόληψης της τρομοκρατίας· καλεί τις αρχές της Σρι Λάνκα να 
εκπληρώσουν τη δέσμευσή τους να επανεξετάσουν και να καταργήσουν τον νόμο και 
να τον αντικαταστήσουν με αντιτρομοκρατική νομοθεσία που θα τηρεί τις διεθνείς 
βέλτιστες πρακτικές· ζητεί επίσης την άμεση αναστολή των κανονισμών 
αποριζοσπαστικοποίησης·

3. τονίζει ότι οι κανονισμοί αριθ. 01 του 2021 δεν παρέχουν διαδικαστικές εγγυήσεις για 
κανένα πρόσωπο που στερείται την ελευθερία του, όπως καθορίζεται στο άρθρο 9 του 
Διεθνούς Συμφώνου για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα και ότι παραβιάζουν τις 
οικείες συνταγματικές εγγυήσεις δυνάμει του άρθρου 13 του Συντάγματος της ίδιας της 
Σρι Λάνκα· υπενθυμίζει ότι στα κέντρα αποριζοσπαστικοποίησης, αποκατάστασης και 
επανένταξης, τα οποία διέπονται από παρόμοια νομοθεσία, έχουν σημειωθεί 
επανειλημμένα στο παρελθόν σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
όπως βασανιστήρια και άλλες μορφές κακομεταχείρισης, συμπεριλαμβανομένης της 
σεξουαλικής βίας και της βίας λόγω φύλου·

4. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τις αυθαίρετες συλλήψεις και κρατήσεις δυνάμει 
του νόμου περί πρόληψης τρομοκρατίας χωρίς τη δέουσα διαδικασία και πρόσβαση στη 
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δικαιοσύνη, μεταξύ άλλων όσον αφορά ακτιβιστές της κοινωνίας των πολιτών, 
δικηγόρους, συγγραφείς και ποιητές όπως οι Hejaaz Hizbullah και Ahnaf Jazeem· 
σημειώνει με ανησυχία την κράτηση του Shani Abeysekara, πρώην διευθυντή του 
τμήματος ποινικών ερευνών·  καλεί επιτακτικά την κυβέρνηση της Σρι Λάνκα να 
δικάσει αμέσως τους κρατούμενους για τους οποίους υπάρχουν βάσιμες κατηγορίες με 
δίκαιη δίκη και, εάν δεν υπάρχουν κατηγορίες, να τους απελευθερώσει άνευ όρων·

5. εκφράζει τη λύπη του για τις συνεχιζόμενες διακρίσεις και τη βία που ασκείται εις 
βάρος θρησκευτικών και εθνοτικών μειονοτήτων και κοινοτήτων στη Σρι Λάνκα, 
συμπεριλαμβανομένων των Μουσουλμάνων, των Ινδουιστών, των Τάμιλ και των 
Χριστιανών· καλεί την κυβέρνηση της Σρι Λάνκα να καταδικάσει απερίφραστα τη 
ρητορική μίσους, την υποκίνηση βίας και τις διακρίσεις εις βάρος θρησκευτικών και 
εθνοτικών ομάδων στη χώρα, και να ζητήσει να λογοδοτήσουν όσοι προωθούν τέτοιες 
διαιρετικές τάσεις, μεταξύ άλλων εντός της κυβέρνησης και του στρατού·

6. λαμβάνει υπό σημείωση την 20η Αναθεώρηση του Συντάγματος και εκφράζει σοβαρή 
ανησυχία σχετικά με την επαγόμενη μείωση της δικαστικής ανεξαρτησίας, την 
ελάττωση του κοινοβουλευτικού ελέγχου και την υπερβολική σώρευση εξουσίας στην 
προεδρία·

7. σημειώνει με ανησυχία ότι η κυβέρνηση της Σρι Λάνκα πρότεινε πρόσφατα να θέσει σε 
ισχύ έναν νέο νόμο σχετικά με την παραπληροφόρηση εν μέσω ανησυχιών που 
εγείρουν οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών σχετικά με τις απειλές που ένας 
τέτοιος νόμος δύναται να θέσει στην ελευθερία της έκφρασης· καλεί τις επιγραμμικές 
πλατφόρμες να λάβουν προορατικά μέτρα για τον μετριασμό της διαδικτυακής 
κυκλοφορίας της ρητορικής μίσους και της παραπληροφόρησης στις γλώσσες των 
Σιναλέζων και των Τάμιλ·

8. ανησυχεί για τις διατάξεις στον Ποινικό Κώδικα της Σρι Λάνκα, ιδίως για το γεγονός 
ότι τα άρθρα 365, 365Α και 399, έχουν ερμηνευθεί με τρόπο που ποινικοποιούν ιδιώτες 
με πολύμορφους σεξουαλικούς προσανατολισμούς και ταυτότητες φύλου·

9. καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει επειγόντως τη χρηματοδότησή της για το γραφείο 
των Ηνωμένων Εθνών για τα ναρκωτικά και το έγκλημα και για το έργο της 
INTERPOL «Υποστήριξη στη Σρι Λάνκα για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας», 
ενόσω η καταπολέμηση της τρομοκρατίας στη Σρι Λάνκα χρησιμοποιείται σε 
ορισμένες περιπτώσεις ως πρόσχημα για την καταδίωξη μελών εθνοτικών και 
θρησκευτικών ομάδων και της κοινωνίας των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των 
υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· καλεί την αντιπροσωπεία της ΕΕ στη Σρι 
Λάνκα και τις αντιπροσωπείες των κρατών μελών να αυξήσουν τη στήριξή τους προς 
την κοινωνία των πολιτών, ιδίως προς τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, τους υπερασπιστές του περιβάλλοντος και τους δημοσιογράφους·

10. υπογραμμίζει την κρίσιμη σημασία της διασφάλισης ότι η εθνική διαδικασία 
συμφιλίωσης λαμβάνει την απαραίτητη προσοχή και οδηγεί σε συγκεκριμένες δράσεις, 
συμπεριλαμβανομένης της λογοδοσίας για τις βίαιες εξαφανίσεις και τα προηγούμενα 
εγκλήματα· εκφράζει τη λύπη του για την απόσυρση της Σρι Λάνκα από τις δεσμεύσεις 
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που ανέλαβε έναντι του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ στο πλαίσιο 
της χορηγίας εκ μέρους του, του ψηφίσματος της 14ης Οκτωβρίου 2015 με τίτλο 
«Προώθηση της συμφιλίωσης, της λογοδοσίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη 
Σρι Λάνκα», και την ενθαρρύνει να συνεργαστεί εκ νέου με το Συμβούλιο, το οποίο 
έχει καθοριστική σημασία για την αποκατάσταση των σχέσεων με τη διεθνή κοινότητα 
και τη δημιουργία μιας διαδικασίας εθνικής συμφιλίωσης μεταξύ των διαφόρων 
κοινοτήτων Σιναλέζων, Τάμιλ, Μουσουλμάνων, Ινδουιστών και Χριστιανών·

11. καλεί την κυβέρνηση της Σρι Λάνκα να αποτρέψει κάθε εμπόδιο στην έρευνα και 
ενδεχόμενη δίωξη μελών των δυνάμεων ασφαλείας που κατηγορούνται για σοβαρές 
παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· επιμένει ότι πρέπει να διερευνηθούν οι 
καταγγελίες για σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και εγκλήματα 
πολέμου που διαπράχθηκαν κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου από πρόσωπα σε 
υψηλές θέσεις από όλες τις πλευρές· ζητεί από την κυβέρνηση της Σρι Λάνκα να θέσει 
τέλος στην πρακτική του διορισμού νυν και πρώην στρατιωτικών διοικητών που 
εμπλέκονται σε σοβαρές καταχρήσεις σε ανώτερες κυβερνητικές θέσεις·

12. ζητεί να διεξαχθεί ενδελεχής, αμερόληπτη και πλήρης έρευνα για τους βομβαρδισμούς 
της Κυριακής του Πάσχα του 2019 σύμφωνα με τα διεθνή νομικά πρότυπα· ζητεί, 
επιπλέον, τα πρόσωπα κατά των οποίων υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία ενοχής να 
παραπεμφθούν άμεσα σε δίκη, καθώς και πρόσωπα για τα οποία δεν υπάρχουν επαρκή 
αποδεικτικά στοιχεία να αφεθούν ελεύθερα·

13. υπενθυμίζει ότι το σύστημα γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων (GSP+) 
προσφέρει το κίνητρο για καλύτερη πρόσβαση στην αγορά της ΕΕ για τους εξαγωγείς 
της χώρας, ως αντάλλαγμα για την περαιτέρω πρόοδο ως προς την πλήρη υλοποίηση 
των εν λόγω συμβάσεων· υπενθυμίζει ότι μία από τις βασικές δεσμεύσεις της Σρι 
Λάνκα ήταν η πλήρης ευθυγράμμιση της αντιτρομοκρατικής νομοθεσίας της με τις 
διεθνείς συμβάσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα, προκειμένου να εξασφαλιστεί μια 
ευνοϊκή εμπορική σχέση στο πλαίσιο του ΣΓΠ +· υπενθυμίζει τις συνέπειες που 
προβλέπονται στον κανονισμό για το ΣΓΠ1 σε περίπτωση επανειλημμένης αποτυχίας να 
υιοθετηθούν και να τεθούν σε ισχύ οι απαραίτητες μεταρρυθμίσεις για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, να ανακληθεί η καταχρηστική νομοθεσία και να ανατραπεί η υφιστάμενη 
πορεία των αυξανόμενων παραβιάσεων·

14. υπογραμμίζει ότι το καθεστώς ΣΓΠ + το οποίο προσφέρεται στη Σρι Λάνκα έχει 
συμβάλλει σημαντικά στην οικονομία της χώρας, από την οποία οι εξαγωγές προς την 
ΕΕ έχουν αυξηθεί κατά 2,3 δισεκατομμύρια EUR, καθιστώντας την ΕΕ τη δεύτερη 
μεγαλύτερη εξαγωγική αγορά για τη Σρι Λάνκα· επισημαίνει τη συνεχή 
παρακολούθηση της επιλεξιμότητας της Σρι Λάνκα για το καθεστώς ΣΓΠ + και τονίζει 
ότι η συνέχιση των εμπορικών προτιμήσεων του ΣΓΠ + δεν αποτελεί αυτόματη 
διαδικασία· καλεί την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης 
(ΕΥΕΔ) να λάβουν δεόντως υπόψη τα τρέχοντα γεγονότα κατά την αξιολόγηση της 

1 Κανονισμός (EE) αριθ. 978/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 
2012, για την εφαρμογή συστήματος γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων (κανονισμός ΣΓΠ), ΕΕ L 303 
της 31.10.2012, σ.1.
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επιλεξιμότητας της Σρι Λάνκα για το καθεστώς ΣΓΠ +· καλεί περαιτέρω την Επιτροπή 
και την ΕΥΕΔ να χρησιμοποιήσουν το ΣΓΠ + ως μοχλό για την προώθηση των 
υποχρεώσεων της Σρι Λάνκα στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να 
ζητήσουν την κατάργηση ή την αντικατάσταση του νόμου περί πρόληψης της 
τρομοκρατίας, να αξιολογήσουν προσεκτικά κατά πόσον υπάρχει επαρκής λόγος, ως 
έσχατη λύση, να κινήσουν διαδικασία για την προσωρινή ανάκληση του καθεστώτος 
ΣΓΠ + της Σρι Λάνκα και των οφελών που απορρέουν από αυτό, και να υποβάλουν 
έκθεση στο Κοινοβούλιο σχετικά με το θέμα αυτό το συντομότερο δυνατόν·

15. σημειώνει με ανησυχία τον αντίκτυπο της πανδημίας της COVID-19 στην επιδείνωση 
της κατάστασης των εργασιακών δικαιωμάτων στη χώρα· παροτρύνει τη Σρι Λάνκα να 
συνεργαστεί πλήρως με τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ) για την ενίσχυση των 
εργασιακών δικαιωμάτων των εργαζομένων σε εργοστάσια, συμπεριλαμβανομένων των 
συνθηκών υγείας και ασφάλειας για τους εργαζομένους στον τομέα της ένδυσης σε 
ειδικές εμπορικές ζώνες· καλεί την κυβέρνηση της Σρι Λάνκα να εφαρμόσει και να 
ενισχύσει αποτελεσματικά την εθνική πολιτική για την εξάλειψη της παιδικής εργασίας· 
καλεί τις αρχές της Σρι Λάνκα να προσαρμόσουν το Συμβούλιο Επενδύσεων του 
Εγχειριδίου των Προτύπων Εργασίας και των Εργασιακών Σχέσεων της Σρι Λάνκα, 
προκειμένου αυτό να συμμορφωθεί με τα διεθνή πρότυπα, ιδίως με τη Σύμβαση αριθ. 
87 και αριθ. 98 της ΔΟΕ·

16. επαναλαμβάνει τη σθεναρή αντίθεση της ΕΕ στη θανατική ποινή, για όλες τις υποθέσεις 
και χωρίς καμία εξαίρεση· επικροτεί το συνεχιζόμενο μορατόριουμ στην εκτέλεση της 
θανατικής ποινής της Σρι Λάνκα· καλεί επιτακτικά την κυβέρνηση να καταργήσει τη 
χρήση της θανατικής ποινής στη χώρα·

17. επικροτεί την προηγούμενη υποστήριξη της ΕΕ στις προσπάθειες συμφιλίωσης και 
τονίζει την ετοιμότητα της ΕΕ να υποστηρίξει τη Σρι Λάνκα στον τομέα αυτό·

18. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην 
Επιτροπή, στον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για 
θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, στον Ειδικό Εντεταλμένο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, στον Γενικό Γραμματέα των 
Ηνωμένων Εθνών, στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών, 
καθώς και στην Κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο της Σρι Λάνκα.


