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Poprawka  1 

Barbara Lochbihler, Jean Lambert 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wspólny projekt rezolucji 

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

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

Wspólny projekt rezolucji 

Motyw A a  (nowy) 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

  Aa. mając na uwadze, Ŝe wskutek 

eskalującego kryzysu regionalnego ocenia 

się, iŜ tysiące uchodźców naleŜących do 

mniejszości etnicznej Rohingya i innych 

uchodźców w dalszym ciągu znajduje się 

na łodziach na Morzu Andamańskim i w 

Cieśninie Malakka, niektórzy z nich 

opuszczeni przez przemytników z 

niewielkimi zapasami Ŝywności lub wody, 

i są oni spychani w głąb morza, jeŜeli ich 

statki wpłyną na wody terytorialne;  

Or. en 



 

AM\1062124PL.doc PE555.250v01-00 } 

 PE555.251v01-00 } 

 PE555.253v01-00 } 

 PE555.258v01-00 } 

 PE555.261v01-00 } 

 PE555.263v01-00 } 

 PE555.265v01-00 } RC1 

PL Zjednoczona w róŜnorodności PL 

 

20.5.2015  B8-0469/2015 }  

 B8-0470/2015 }  

 B8-0472/2015 }  

 B8-0477/2015 }  

 B8-0480/2015 }  

 B8-0482/2015 }  

 B8-0484/2015 } RC1/Am. 2 

Poprawka  2 

Barbara Lochbihler, Jean Lambert 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wspólny projekt rezolucji 

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

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

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 1 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

1. wyraŜa głębokie zaniepokojenie sytuacją 

uchodźców naleŜących do mniejszości 

etnicznej Rohingya oraz jest 

zbulwersowany wynikami ustaleń z 

niedawnych ekshumacji dziesiątek ciał z 

masowych grobów znalezionych w pobliŜu 

obozów handlu ludźmi na południu 

Tajlandii; składa kondolencje rodzinom 

ofiar;  

1. wyraŜa głębokie zaniepokojenie sytuacją 

uchodźców naleŜących do mniejszości 

etnicznej Rohingya i kryzysem 

humanitarnym odbywającym się obecnie 

na pełnym morzu i na wodach 

terytorialnych między Mjanmą, 

Bangladeszem, Tajlandią i Indonezją oraz 

jest zbulwersowany wynikami ustaleń z 

niedawnych ekshumacji dziesiątek ciał z 

masowych grobów znalezionych w pobliŜu 

obozów handlu ludźmi na południu 

Tajlandii; składa kondolencje rodzinom 

ofiar;  

Or. en 
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Poprawka  3 

Barbara Lochbihler, Jean Lambert 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wspólny projekt rezolucji 

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

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

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 8 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

8. z zadowoleniem przyjmuje deklarację 

Malezji i Indonezji z dnia 20 maja 2015 r., 

w której państwa te zapewniły, Ŝe udzielą 

tymczasowego schronienia migrantom 

znalezionym na morzu; 

8. wzywa przywódców Indonezji, Malezji i 

Tajlandii do uczynienia priorytetu z 

ratowania Ŝycia migrantów i uchodźców, 

którzy utknęli na statkach w Zatoce 

Bengalskiej i na Morzu Andamańskim, 

oraz z zadowoleniem przyjmuje deklarację 

Malezji i Indonezji z dnia 20 maja 2015 r., 

w której państwa te zapewniły, Ŝe udzielą 

tymczasowego schronienia migrantom 

znalezionym na morzu; 

Or. en 

 

 


