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Изменение  1 

Барбара Лохбилер, Джийн Ламбърт 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за обща резолюция 

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

Проблема с бежанците от народността рохингия, включително масовите гробове в 

Тайланд 

Предложение за обща резолюция 

Съображение A a (ново) 

 

Предложение за обща резолюция Изменение 

  Аа. като има предвид, че в условията 

на разрастваща се общорегионална 

криза, се счита, че хиляди бежанци 

от народността рохингия и други 

бежанци са все още на плавателни 

съдове в Андаманско море и 

Малакския пролив, някои изоставени 

от трафикантите с малко храна и 

вода, и са отблъсквани обратно в 

морето, когато плавателните съдове, 

на които се намират, навлязат в 

териториални води; 
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Изменение  2 

Барбара Лохбилер, Джийн Ламбърт 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за обща резолюция 

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

Проблема с бежанците от народността рохингия, включително масовите гробове в 

Тайланд 

Предложение за обща резолюция 

Параграф 1 

 

Предложение за обща резолюция Изменение 

1. изразява своята дълбока загриженост 

във връзка с проблема с бежанците от 

общността рохингия и е потресен от 

заключенията след неотдавнашната 

ексхумация на десетки тела от масови 

гробове в близост до лагери за трафик 

на хора в южните части на Тайланд; 

изказва своите съболезнования на 

семействата на жертвите;  

 

1. изразява своята дълбока загриженост 

във връзка с проблема с бежанците от 

общността рохингия и текущата 

хуманитарна криза в открито море и 

в териториални води между 

Мианмар/Бирма, Бангладеш, Тайланд 

и Индонезия и е потресен от 

заключенията след неотдавнашната 

ексхумация на десетки тела от масови 

гробове в близост до лагери за трафик 

на хора в южните части на Тайланд; 

изказва своите съболезнования на 

семействата на жертвите;  

 

Or. en 
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Изменение  3 

Барбара Лохбилер, Джийн Ламбърт 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за обща резолюция 

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

Проблема с бежанците от народността рохингия, включително масовите гробове в 

Тайланд 

Предложение за обща резолюция 

Параграф 8 

 

Предложение за обща резолюция Изменение 

8. приветства декларацията на Малайзия 

и Индонезия от 20 май 2015 г., че те ще 

предоставят временно убежище на 

мигранти, открити в морето; 

 

8. призовава настоятелно лидерите 

на Индонезия, Малайзия и Тайланд да 

определят като висш приоритет 

спасяването на живота на 

мигрантите и бежанците в 

затруднено положение на кораби в 

Бенгалския залив и Андаманско море и 

приветства декларацията на Малайзия и 

Индонезия от 20 май 2015 г., че те ще 

предоставят временно убежище на 

мигранти, открити в морето; 

 

Or. en 

 

 


