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Alteração  1 

Barbara Lochbihler, Jean Lambert 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução comum 

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

A situação dos refugiados rohingya, incluindo as valas comuns na Tailândia 

Proposta de resolução comum 

Considerando A-A (novo) 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

  A-A. Considerando que, num quadro de 

crise à escala regional que se agrava, é 

estimado que milhares de refugiados 

rohingya e de outros refugiados estão 

ainda em barcos no mar de Andaman e 

no estreito de Malaca, alguns deles 

abandonados pelos «passadores» com 

escassas reservas de alimentos e água, e 

estão a ser repelidos para o mar quando 

as suas embarcações entram em águas 

territoriais; 

  

Or. en 
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Alteração  2 

Barbara Lochbihler, Jean Lambert 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução comum 

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

A situação dos refugiados rohingya, incluindo as valas comuns na Tailândia 

Proposta de resolução comum 

N.º 1 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

1. Manifesta a sua profunda preocupação 

com a situação em que se encontram os 

refugiados rohingya e manifesta-se 

chocado com as descobertas feitas na 

sequência da recente exumação de dezenas 

de corpos depositados em valas comuns 

situadas perto de campos de tráfico de 

seres humanos no Sul da Tailândia; 

apresenta as suas condolências às famílias 

das vítimas;  

 

1. Manifesta a sua profunda preocupação 

com a situação em que se encontram os 

refugiados rohingya e a crise humanitária 

que se desenrola neste momento no alto 

mar e nas águas territoriais entre 

Mianmar, Bangladeche, Tailândia e 

Indonésia e manifesta-se chocado com as 

descobertas feitas na sequência da recente 

exumação de dezenas de corpos 

depositados em valas comuns situadas 

perto de campos de tráfico de seres 

humanos no Sul da Tailândia; apresenta as 

suas condolências às famílias das vítimas;  

 

Or. en 
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Alteração  3 

Barbara Lochbihler, Jean Lambert 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução comum 

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

A situação dos refugiados rohingya, incluindo as valas comuns na Tailândia 

Proposta de resolução comum 

N.º 8 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

8. Acolhe favoravelmente a declaração da 

Malásia e da Indonésia, de 20 de maio de 

2015, de que darão refúgio temporário aos 

migrantes encontrados no mar; 

 

8. Insta os dirigentes da Indonésia, da 

Malásia e da Tailândia a tornarem 

absolutamente prioritário o salvamento 

das vidas dos migrantes e refugiados que 

estão abandonados em navios no golfo de 

Bengala e no mar de Andaman e acolhe 

favoravelmente a declaração da Malásia e 

da Indonésia, de 20 de maio de 2015, de 

que darão refúgio temporário aos migrantes 

encontrados no mar; 

 

Or. en 

 

 


