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Ændringsforslag  1 

Barbara Lochbihler, Jean Lambert 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

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

Den vanskelige situation for Rohingyaflygtninge, herunder massegrave i Thailand 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt A a (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

   Aa. der henviser til, at det i en 

eskalerende regionsdækkende krise 

skønnes, at tusinder af rohingyaer og 

andre flygtninge stadig befinder sig på 

skibe i Andamanhavet og Malaccastrædet, 

hvoraf nogle er efterladt af deres 

menneskehandlere med meget lidt mad og 

vand og skubbes tilbage på åbent hav, når 

deres skibe kommer ind i territoriale 

farvande; 

  

Or. en 
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Ændringsforslag  2 

Barbara Lochbihler, Jean Lambert 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

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

Den vanskelige situation for Rohingyaflygtninge, herunder massegrave i Thailand 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 1 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

1. udtrykker sin dybeste bekymring over 

den alvorlige situation for 

rohingyaflygtninge og er chokeret over, 

hvad der er konstateret efter den nylige 

udgravning af dusinvis af lig fra 

massegrave nær lejre for menneskehandel i 

det sydlige Thailand; udtrykker sin 

medfølelse med ofrenes familier;  

 

1. udtrykker sin dybeste bekymring over 

den alvorlige situation for 

rohingyaflygtninge og den humanitære 

krise, der for øjeblikket finder sted på 

åbent hav og i de territoriale farvande 

mellem Myanmar, Bangladesh, Thailand 

og Indonesien, og er chokeret over, hvad 

der er konstateret efter den nylige 

udgravning af dusinvis af lig fra 

massegrave nær lejre for menneskehandel i 

det sydlige Thailand; udtrykker sin 

medfølelse med ofrenes familier; udtrykker 

sin medfølelse med ofrenes familier;  

 

Or. en 
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Ændringsforslag  3 

Barbara Lochbihler, Jean Lambert 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

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

Den vanskelige situation for Rohingyaflygtninge, herunder massegrave i Thailand 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 8 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

8. glæder sig over erklæringerne fra 

Malaysia og Indonesien den 20 maj 2015 

om at de vil give midlertidig tilflugtssted 

for migranter fundet til søs; 

 

8. opfordrer indtrængende lederne i 

Indonesien, Malaysia og Thailand til at 

gøre det til en topprioritet at redde de 

migranter og flygtninge, der er strandet 

på skibe i Den Bengalske Bugt og i 

Andamanhavet, og glæder sig over 

erklæringerne fra Malaysia og Indonesien 

den 20. maj 2015 om at de vil give 

midlertidig tilflugtssted for migranter 

fundet til søs; 

 

Or. en 

 

 


