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Klausimas, į kurį atsakoma raštu, Nr. E-002847/2018 

Komisijai (Komisijos pirmininko pavaduotojai ir vyriausiajai įgaliotinei) 
Darbo tvarkos taisyklių 130 straipsnis 
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Tema: VP/HR - Tolesnės priemonės, susijusios su 2018 m. vasario 26 d. Tarybos išvadomis dėl 
Mianmaro ir Tarybos sprendimu (BUSP) 2018/655 

Atsižvelgdama į plačiai paplitusius, sisteminius ir sunkius žmogaus teisių pažeidimus, kuriuos 
Mianmaro (Birmos) karinės ir saugumo pajėgos daro Rachinų valstijoje, Taryba priėmė sprendimą 
(BUSP) 2018/6551, kuriuo nustatoma teisinė tikslinių sankcijų tam tikriems Mianmaro ginkluotosioms 
pajėgoms ir pasienio apsaugos policijai priklausantiems asmenims sistema. 

Tarybos išvadose2 Mianmaras (Birma) paragintas stengtis užtikrinti, kad būtų atsakyta už įtariamus 
nusikaltimus žmoniškumui, ir savarankiškai kreiptis į Tarptautinį baudžiamąjį teismą pagal Romos 
statuto 12 straipsnio 3 dalį. Deja, bendrame ketvirtojo Mianmaro ir ES dialogo žmogaus teisių tema 
pranešime spaudai3 nepaminėta, kad ES kėlė šiuos klausimus. 

Mianmaro vyriausybės pastangos paslėpti įrodymus, kaip matyti iš organizacijos „Amnesty 
International“ dokumentų4, rodo, kad būtinas nešališkas ir nepriklausomas mechanizmas, kurį taikant 
būtų padedama tirti įtariamus labai žiaurius nusikaltimus, pirmiausia siekiant surinkti ir išsaugoti 
įrodymus, kuriuos būtų galima įtraukti į pagrindinę tarptautinių baudžiamųjų bylų duomenų bazę. 

1. Kokie yra ribojamųjų priemonių įgyvendinimo, konkrečiai – asmenų, kuriems bus taikomos 
sankcijos, sąrašo sudarymo, terminai? 

2. Ar Komisijos pirmininko pavaduotoja ir vyriausioji įgaliotinė ragina trečiąsias valstybes, 
konkrečiai Australiją, padaryti tą patį, ką ES, kaip numatyta sprendimo 11 straipsnyje? 

3. Kokių veiksmų imasi ES (Komisijos pirmininko pavaduotoja ir vyriausioji įgaliotinė), kad 
Mianmaras (Birma) stengtųsi užtikrinti, kad būtų atsakyta už nusikaltimus, ir pritartų nešališko 
ir nepriklausomo mechanizmo sukūrimui? 

                                                      
1   http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0655&qid=1525780037173&from=LT 
2   http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6418-2018-INIT/lt/pdf 
3   https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-
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4   https://www.amnesty.org/download/Documents/ASA1680182018ENGLISH.PDF 


