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Amendamentul  1 

Barbara Lochbihler, Jean Lambert 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere comună de rezoluție 

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

Situația populației rohingya 

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 4 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

4. solicită autorităților din 

Myanmar/Birmania să acorde acces 

observatorilor independenți, în special 

Misiunii de informare a ONU instituite de 

Consiliul ONU pentru Drepturile Omului 

în martie 2017, pentru a asigura 

desfășurarea unor anchete independente și 

imparțiale cu privire la acuzațiile de 

încălcări grave ale drepturilor omului de 

către toate părțile; îndeamnă toate părțile să 

se asigure că nu există impunitate pentru 

încălcări ale drepturilor omului; 

reamintește că, în cazul în care există 

dovezi ale încălcărilor drepturilor omului, 

persoanele în cauză trebuie să fie urmărite 

în justiție în fața unor instanțe civile 

independente, care desfășoară proceduri 

echitabile și care nu aplică pedeapsa cu 

moartea; îndeamnă ONU să exploreze 

posibilități pentru cercetarea și urmărirea 

penală de către instanțe internaționale în 

cazul în care autoritățile din 

Myanmar/Birmania nu reușesc să asigure 

4. solicită autorităților din 

Myanmar/Birmania să acorde acces 

observatorilor independenți, în special 

Misiunii de informare a ONU instituite de 

Consiliul ONU pentru Drepturile Omului 

în martie 2017, pentru a asigura 

desfășurarea unor anchete independente și 

imparțiale cu privire la acuzațiile de 

încălcări grave ale drepturilor omului de 

către toate părțile; îndeamnă toate părțile să 

se asigure că nu există impunitate pentru 

încălcări ale drepturilor omului; 

reamintește că, în cazul în care există 

dovezi ale încălcărilor drepturilor omului, 

persoanele în cauză trebuie să fie urmărite 

în justiție în fața unor instanțe civile 

independente, care desfășoară proceduri 

echitabile și care nu aplică pedeapsa cu 

moartea; solicită acțiuni sistematice din 

partea Consiliului de Securitate al ONU, 

inclusiv sesizarea Curții Penale 
Internaționale, în cazul în care 

Myanmar/Birmania nu poate sau nu 
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responsabilitatea națională; dorește să inițieze acțiuni în justiție sau să 

sesizeze ea însăși Curtea; 

Or. en 

 

 


