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Τροπολογία  1 

Barbara Lochbihler, Jean Lambert 

εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

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

Η δυσχερής θέση των προσφύγων Rohingya συµπεριλαµβανοµένων των µαζικών τάφων στην 

Ταϋλάνδη 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Αιτιολογική σκέψη A α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

  Αα. λαµβάνοντας υπόψη ότι εν µέσω µιας 
ολοένα κλιµακούµενης κρίσης στην 
ευρύτερη περιοχή, εκτιµάται ότι χιλιάδες 
Rohingya και άλλοι πρόσφυγες 
βρίσκονται ακόµη σε σκάφη στη 
Θάλασσα Ανταµάν και στα στενά της 
Μαλάκκα, µε ορισµένους να έχουν 
µάλιστα εγκαταλειφθεί από τους 
διακινητές τους µε ελάχιστη τροφή ή 
νερό, και σπρώχνονται στη θάλασσα 
µόλις τα σκάφη εισέρχονται σε χωρικά 
ύδατα· 
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Τροπολογία  2 

Barbara Lochbihler, Jean Lambert 

εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

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

Η δυσχερής θέση των προσφύγων Rohingya συµπεριλαµβανοµένων των µαζικών τάφων στην 

Ταϋλάνδη 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 1 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

1. εκφράζει τη βαθύτατη ανησυχία του για 
τη δυσχερή θέση των προσφύγων 

Rohingya, και είναι συγκλονισµένο από τα 

ευρήµατα της πρόσφατης εκταφής 

δεκάδων σωρών από οµαδικούς τάφους 

κοντά σε στρατόπεδα εµπορίας ανθρώπων 

στη νότια Ταϋλάνδη· εκφράζει τα 
συλλυπητήριά του στις οικογένειες των 

θυµάτων·  

 

1. εκφράζει τη βαθύτατη ανησυχία του για 
τη δυσχερή θέση των προσφύγων 

Rohingya και για την ανθρωπιστική 
κρίση που εκτυλίσσεται στην ανοικτή 
θάλασσα και στα χωρικά ύδατα ανάµεσα 
στη Μιανµάρ, το Μπαγκλαντές, την 
Ταϋλάνδη και την Ινδονησία και είναι 
συγκλονισµένο από τα ευρήµατα της 

πρόσφατης εκταφής δεκάδων σωρών από 

οµαδικούς τάφους κοντά σε στρατόπεδα 

εµπορίας ανθρώπων στη νότια Ταϋλάνδη· 
εκφράζει τα συλλυπητήριά του στις 

οικογένειες των θυµάτων·  

 

Or. en 
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Τροπολογία  3 

Barbara Lochbihler, Jean Lambert 

εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

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

Η δυσχερής θέση των προσφύγων Rohingya συµπεριλαµβανοµένων των µαζικών τάφων στην 

Ταϋλάνδη 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 8 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

8. επικροτεί τη δήλωση της Μαλαισίας και 

της Ινδονησίας, της 20ής Μαΐου 2015, 

σύµφωνα µε την οποία θα προσφέρουν 

προσωρινό καταφύγιο στους µετανάστες 

που κινδυνεύουν στη θάλασσα· 

 

8. ζητεί µετ’ επιτάσεως από τους ηγέτες 
της Ινδονησίας, της Μαλαισίας και της 
Ταϋλάνδης να αναγάγουν σε ύψιστη 
προτεραιότητα τη διάσωση των 
µεταναστών και προσφύγων που 
εγκαταλείπονται σε σκάφη στον Κόλπο 
της Βεγγάλης και στη Θάλασσα Ανταµάν, 
και επικροτεί τη δήλωση της Μαλαισίας 

και της Ινδονησίας, της 20ής Μαΐου 2015, 

σύµφωνα µε την οποία θα προσφέρουν 

προσωρινό καταφύγιο στους µετανάστες 

που κινδυνεύουν στη θάλασσα· 

 

Or. en 

 

 


