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Tárgy: VP/HR - A 2018. február 26-i, Mianmarról szóló tanácsi következtetéseket és a 2018/655 
határozatot követő intézkedések  

A mianmari/burmai katonai és biztonsági erők által Rakhajn államban elkövetett széles körű és 
szisztematikus súlyos emberi jogi jogsértések fényében a Tanács elfogadta a 2018/6551 határozatot, 
jogi keretet létrehozva a mianmari/burmai fegyveres erők és a határrendészet kötelékébe tartozó 
egyes személyek ellen hozott célzott szankciók kapcsán.  

A Tanács a következtetéseiben2 felkérte Mianmart/Burmát, hogy törekedjen elszámoltathatóságra az 
állítólagos emberiesség elleni bűncselekmények kapcsán, megemlítve az önkéntes jelentkezés 
lehetőségét a Nemzetközi Büntetőbíróságra a Római Statútum 12. cikkének (3) bekezdése alapján. 
Sajnálatos módon a negyedik Mianmar és EU közötti emberi jogi párbeszéd közös sajtónyilatkozata3 
nem említi, hogy az EU felvetette volna ezeket a kérdéseket. 

Az Amnesty International beszámolója4 szerint a mianmari kormány el akarja tüntetni a bizonyítékot, 
ami azt mutatja, hogy szükség van egy pártatlan és független mechanizmusra az állítólagos 
atrocitásokkal járó bűncselekményekkel kapcsolatos  nyomozások támogatása érdekében, a 
bizonyítékok összegyűjtésére és megőrzésére összpontosítva a nemzetközi büntetőeljárásokra 
vonatkozó központi adatbázisba való felvétel érdekében. 

1. Milyen ütemterv vonatkozik a korlátozó intézkedések végrehajtására, különösen a célzott 
személyek jegyzékének összeállítására? 

2. A határozat 11. cikkének megfelelően ösztönözte-e az alelnök/főképviselő a harmadik 
országokat, különösen Ausztráliát, hogy hasonló intézkedéseket hozzanak? 

3. Milyen lépéseket tesz az EU, illetve az alelnök/főképviselő, hogy nyomást gyakoroljon 
Mianmarra/Burmára az elszámoltathatóságra törekvés érdekében, valamint a pártatlan és 
független mechanizmus létrehozásának támogatásában? 

                                                      
1  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32018D0655 
2  http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6418-2018-INIT/hu/pdf 
3  https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-
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4  https://www.amnesty.org/download/Documents/ASA1680182018ENGLISH.PDF 


