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Predlog spremembe  1 

Barbara Lochbihler, Jean Lambert 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog skupne resolucije 

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

o položaju Rohingejcev 

Predlog skupne resolucije 

Odstavek 4 

 

Predlog skupne resolucije Predlog spremembe 

4. poziva mjanmarske oblasti, naj 

dovolijo dostop neodvisnim opazovalcem, 

zlasti misiji OZN za ugotavljanje dejstev, 

ki jo je Svet OZN za človekove pravice 

ustanovil marca 2017, da se zagotovi 

neodvisna in nepristranska preiskava 

obtožb o hudih kršitvah človekovih pravic 

na vseh straneh; poziva vse strani, naj 

zagotovijo, da ne bo nekaznovanja za 

kršitve človekovih pravic; želi spomniti, da 

je treba v primeru, če obstajajo dokazi o 

kršitvah človekovih pravic, posameznike 

preganjati v okviru pravičnih in poštenih 

postopkov na neodvisnih civilnih sodiščih, 

brez izrekanja smrtne kazni; poziva OZN, 

naj preuči možnosti, da bi preiskave in 

pregon izvajali mednarodni tribunali, če 

mjanmarske oblasti ne bodo uspešne pri 

zagotavljanju odgovornosti doma; 

4. poziva mjanmarske oblasti, naj 

dovolijo dostop neodvisnim opazovalcem, 

zlasti misiji OZN za ugotavljanje dejstev, 

ki jo je Svet OZN za človekove pravice 

ustanovil marca 2017, da se zagotovi 

neodvisna in nepristranska preiskava 

obtožb o hudih kršitvah človekovih pravic 

na vseh straneh; poziva vse strani, naj 

zagotovijo, da ne bo nekaznovanja za 

kršitve človekovih pravic; želi spomniti, da 

je treba v primeru, če obstajajo dokazi o 

kršitvah človekovih pravic, posameznike 

preganjati v okviru pravičnih in poštenih 

postopkov na neodvisnih civilnih sodiščih, 

brez izrekanja smrtne kazni; odločno 

poziva k stalnemu ukrepanju varnostnega 

sveta OZN, vključno z napotitvijo na 

Mednarodno kazensko sodišče, če 

Mjanmar ne bo zmožen ali pripravljen 

izvajati pregona ali se sam obrniti na 

Sodišče; 

Or. en 
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