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Grozījums Nr.  1 

Barbara Lochbihler, Jean Lambert 

Verts/ALE grupas vārdā 
 
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

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

The plight of Rohingya refugees, including the mass graves in Thailand 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

Aa apsvērums (jauns) 

 
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  Aa tā kā, saasinoties reăionālā mēroga 
krīzei, tiek lēsts, ka tūkstošiem rohingu un 
citu bēgĜu joprojām atrodas laivās 
Andamanu jūrā un Malakas šaurumā, — 
dažus no viĦiem tur ar nelieliem pārtikas 
un ūdens krājumiem ir pametuši 
nelikumīgie pārvadātāji, un tā kā viĦus 
dzen atpakaĜ jūrā, kad viĦu laivas iepeld 
teritoriālajos ūdeĦos; 

  

Or. en 
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Grozījums Nr.  2 

Barbara Lochbihler, Jean Lambert 

Verts/ALE grupas vārdā 
 
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

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

The plight of Rohingya refugees, including the mass graves in Thailand 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

1. punkts 

 
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

1. pauž visdziĜāko norūpētību par rohingu 
bēăĜu sūro likteni un ir satriekts, uzzinot 
par to, kas tika atrasts, nesen veicot vairāku 
desmitu līėu ekshumāciju no masu 
apbedījumu vietām, kas atrodas 
Dienvidtaizemē cilvēku tirdzniecības 
nometĦu tuvumā; izsaka līdzjūtību 
bojāgājušo ăimenēm;  

 

1. pauž visdziĜāko norūpētību par rohingu 
bēăĜu sūro likteni un par patlaban atklātā 
jūrā un teritoriālajos ūdeĦos zonā starp 
Mjanmu, Bangladešu, Taizemi un 
Indonēziju notiekošo humanitāro krīzi un 
ir satriekts, uzzinot par to, kas tika atrasts, 
nesen veicot vairāku desmitu līėu 
ekshumāciju no masu apbedījumu vietām, 
kas atrodas Dienvidtaizemē cilvēku 
tirdzniecības nometĦu tuvumā; izsaka 
līdzjūtību bojāgājušo ăimenēm;  

 

Or. en 
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Grozījums Nr.  3 

Barbara Lochbihler, Jean Lambert 

Verts/ALE grupas vārdā 
 
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

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

The plight of Rohingya refugees, including the mass graves in Thailand 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

8. punkts 

 
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

8. atzinīgi vērtē Malaizijas un Indonēzijas 
2015. gada 20. maija deklarāciju par to, ka 
tās sniegs pagaidu patvērumu jūrā atrastām 
personām; 

 

8. mudina Indonēzijas, Malaizijas un 
Taizemes vadītājus par galveno prioritāri 
uzskatīt tādu migrantu un bēgĜu dzīvību 
glābšanu, kuri atrodas laivās Bengālijas 
līcī un Andamanu jūrā, nespējot nokĜūt 
krastā, un atzinīgi vērtē Malaizijas un 
Indonēzijas 2015. gada 20. maija 
deklarāciju par to, ka tās sniegs pagaidu 
patvērumu jūrā atrastām personām; 

 

Or. en 

 
 


