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Poprawka  1 

Barbara Lochbihler, Jean Lambert 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wspólny projekt rezolucji 

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

Sytuacja ludu Rohingja 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 4 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

4. wzywa władze Mjanmy do 

zapewnienia dostępu niezależnym 

obserwatorom, w szczególności misji 

rozpoznawczej ONZ ustanowionej w 

marcu 2017 r. przez Radę Praw Człowieka 

ONZ, aby zagwarantować niezależne i 

bezstronne dochodzenia w sprawie 

zarzutów dotyczących poważnych 

naruszeń praw człowieka popełnionych 

przez wszystkie strony; wzywa wszystkie 

strony do zadbania o to, by uniknąć 

bezkarności w przypadkach, w których 

doszło do łamania praw człowieka; 

przypomina, że w przypadku znalezienia 

dowodów na łamanie praw człowieka 

sprawcom tych czynów trzeba wytoczyć 

uczciwe procesy przed niezawisłymi 

sądami cywilnymi, które nie będą stosować 

kary śmierci; wzywa ONZ do zbadania 

możliwości prowadzenia dochodzeń i 

postępowań przez międzynarodowe sądy, 

jeżeli władze Mjanmy nie zdołają 

zapewnić pociągnięcia do 

4. wzywa władze Mjanmy do 

zapewnienia dostępu niezależnym 

obserwatorom, w szczególności misji 

rozpoznawczej ONZ ustanowionej w 

marcu 2017 r. przez Radę Praw Człowieka 

ONZ, aby zagwarantować niezależne i 

bezstronne dochodzenia w sprawie 

zarzutów dotyczących poważnych 

naruszeń praw człowieka popełnionych 

przez wszystkie strony; wzywa wszystkie 

strony do zadbania o to, by uniknąć 

bezkarności w przypadkach, w których 

doszło do łamania praw człowieka; 

przypomina, że w przypadku znalezienia 

dowodów na łamanie praw człowieka 

sprawcom tych czynów trzeba wytoczyć 

uczciwe procesy przed niezawisłymi 

sądami cywilnymi, które nie będą stosować 

kary śmierci; nalega na dalsze działania 

Rady Bezpieczeństwa ONZ, w tym 

skierowanie sprawy do 

Międzynarodowego Trybunału Karnego, 

jeżeli Mjanma nie jest w stanie lub nie 
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odpowiedzialności na szczeblu krajowym; chce ścigać sprawców sądownie ani 

samodzielnie przekazać sprawy do sądu; 

Or. en 

 

 


