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Amendement  1 

Barbara Lochbihler, Jean Lambert 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

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

Het lot van Rohingya-vluchtelingen, met inbegrip van massagraven in Thailand 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Overweging A bis (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

 A bis. overwegende dat in een escalerende 

regionale crisis volgens schattingen 

duizenden Rohingya's en andere 

vluchtelingen zich nog steeds op boten in 

de Andamanse Zee en de Straat van 

Malakka bevinden, dat sommigen van hen 

door mensenhandelaars zijn 

achtergelaten met weinig voedsel en 

water, en dat zij opnieuw de zee op 

worden geduwd wanneer hun boten de 

territoriale wateren binnenvaren; 

Or. en 
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Amendement  2 

Barbara Lochbihler, Jean Lambert 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

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

Het lot van Rohingya-vluchtelingen, met inbegrip van massagraven in Thailand 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

1. spreekt zijn diepste bezorgdheid uit over 

het lot van de Rohingya-vluchtelingen en is 

geschokt over de bevindingen na de 

recente opgraving van tientallen lichamen 

uit massagraven in de buurt van 

mensenhandelkampen in Zuid-Thailand; 

betuigt zijn deelneming aan de 

nabestaanden van de slachtoffers; 

1. spreekt zijn diepste bezorgdheid uit over 

het lot van de Rohingya-vluchtelingen en 

de humanitaire crisis die zich momenteel 

afspeelt op volle zee en in de territoriale 

wateren tussen Myanmar/Birma, 

Bangladesh, Thailand en Indonesië, en is 

geschokt over de bevindingen na de 

recente opgraving van tientallen lichamen 

uit massagraven in de buurt van 

mensenhandelkampen in Zuid-Thailand; 

betuigt zijn deelneming aan de 

nabestaanden van de slachtoffers; 

Or. en 
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Amendement  3 

Barbara Lochbihler, Jean Lambert 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

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

Het lot van Rohingya-vluchtelingen, met inbegrip van massagraven in Thailand 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 8 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

8. is verheugd over de verklaring van 

Maleisië en Indonesië van 20 mei 2015 

volgens welke zij tijdelijk asiel zullen 

verlenen aan op zee onderschepte 

migranten; 

8. spoort de leiders van Indonesië, 

Maleisië en Thailand aan om het redden 

van de levens van de migranten en 

vluchtelingen die vastzitten op schepen in 

de Golf van Bengalen en de Andamanse 

Zee tot een topprioriteit te maken, en is 

verheugd over de verklaring van Maleisië 

en Indonesië van 20 mei 2015 volgens 

welke zij tijdelijk asiel zullen verlenen aan 

op zee onderschepte migranten; 

Or. en 

 

 


