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Raport A8-0243/2017 

Reinhard Bütikofer 

Relațiile politice ale UE cu ASEAN 

2017/2026(INI) 

Propunere de rezoluție 

Referirea 35 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

– având în vedere rezoluțiile sale 

recente de urgență privind drepturile 

omului referitoare la statele membre ale 

ASEAN, în special cea din 6 octombrie 

2016 referitoare la Thailanda, în special la 

situația lui Andy Hall1 , cea din 9 iunie 

2016 referitoare la Cambodgia2 , cea din 

26 noiembrie 2015 referitoare la situația 

politică din Cambodgia3 , cea din 9 iulie 

2015 referitoare la proiectele legislative 

din Cambodgia privind ONG-urile și 

sindicatele4, cea din 8 octombrie 2015 

referitoare la situația din Thailanda 5, cea 

din 21 mai 2015 referitoare la situația 

critică a refugiaților Rohingya, inclusiv la 

gropile comune din Thailanda6, cea din 15 

decembrie 2016 referitoare la etnicii 

rohingya din Myanmar/Birmania7, cea din 

7 iulie 2016 referitoare la Myanmar, în 

special la situația populației Rohingya8 , 

cea din 17 decembrie 2015 referitoare la 

Malaysia9, cea din 19 ianuarie 2017 

referitoare la Indonezia, în special cazul 

lui Hosea Yeimo și Ismael Alua și cel al 

guvernatorului din Jakarta10 și cea din 15 

septembrie 201611 și din 15 martie 201712 

referitoare la Filipine, 

 

 

_________ 

1Texte adoptate, P8_TA(2016)0380. 
2Texte adoptate, P8_TA(2016)0274.  

– având în vedere rezoluțiile sale 

recente de urgență privind drepturile 

omului referitoare la statele membre ale 

ASEAN, în special cea din 14 septembrie 

2017 referitoare la Myanmar/Birmania, în 

special la situația minorității rohingya1, 

cea din 21 mai 2015 referitoare la situația 

critică a refugiaților Rohingya, inclusiv la 

gropile comune din Thailanda2, cea din 15 

decembrie 2016 referitoare la etnicii 

rohingya din Myanmar/Birmania3, cea din 

7 iulie 2016 referitoare la Myanmar, în 

special la situația populației Rohingya4, 

cea din 14 septembrie 2017 referitoare la 

Cambodgia, în special cazul lui Kem 

Sokha5, cea din 9 iunie 2016 referitoare la 

Cambodgia6, cea din 26 noiembrie 2015 

referitoare la situația din Cambodgia7, cea 

din 9 iulie 2015 referitoare la proiectele 

legislative din Cambodgia privind ONG-

urile și sindicatele8, cea din 6 octombrie 

2016 referitoare la Thailanda, în special la 

situația lui Andy Hall9, cea din 8 

octombrie 2015 referitoare la situația din 

Thailanda10, cea din 17 decembrie 2015 

referitoare la Malaysia11, cea din 19 

ianuarie 2017 referitoare la Indonezia12, 

cea din 15 iunie 2017 referitoare la 

Indonezia13, cea din 15 septembrie 201614 
și cea din 16 martie 201715 referitoare la 

Filipine și cea din 14 septembrie 2017 

referitoare la Laos, în special cazurile lui 

Somphone Phimmasone, Lod 
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3Texte adoptate, P8_TA(2015)0413. 
4Texte adoptate, P8_TA(2015)0277. 
5Texte adoptate, P8_TA(2015)0343. 
6JO C 353, 27.9.2016, p. 52. 
7Texte adoptate, P8_TA(2016)0506. 
8Texte adoptate, P8_TA(2016)0316. 
9Texte adoptate, P8_TA(2015)0465. 
10Texte adoptate, P8_TA(2017)0002. 
11Texte adoptate, P8_TA(2016)0349. 
12Texte adoptate, P8_TA(2017)0088. 

 

 

Thammavong și Soukane Chaithad16;  

 

_____________ 

1Texte adoptate, P8_TA(2017)0351. 
2JO C 353, 27.9.2016, p. 52. 
3Texte adoptate, P8_TA(2016)0506. 
4Texte adoptate, P8_TA(2016)0316. 
5Texte adoptate, P8_TA(2017)0348. 
6Texte adoptate, P8_TA(2016)0274. 
7Texte adoptate, P8_TA(2015)0413. 
8Texte adoptate, P8_TA(2015)0277. 
9Texte adoptate, P8_TA(2016)0380. 
10Texte adoptate, P8_TA(2015)0343. 
11Texte adoptate, P8_TA(2015)0465. 
12Texte adoptate, P8_TA(2017)0002. 
13Texte adoptate, P8_TA(2017)0269. 
14Texte adoptate, P8_TA(2016)0349. 
15Texte adoptate, P8_TA(2017)0088. 
16Texte adoptate, P8_TA(2017)0350. 
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