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Изменение  1 

Барбара Лохбилер, Джийн Ламбърт 

от името на групата Verts/ALE 

 

Общо предложение за резолюция 

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

Положението на хората от общността рохингия 

Общо предложение за резолюция 

Параграф 4 

 

Общо предложение за резолюция Изменение 

4. призовава органите на Мианмар 

да предоставят достъп на независими 

наблюдатели, по-специално на мисията 

на ООН за установяване на фактите, 

създадена от Съвета на ООН по правата 

на човека през март 2017 г., за да се 

осигури провеждането на независими и 

безпристрастни разследвания на 

твърденията за сериозни нарушения на 

правата на човека, извършени от всички 

страни;  настоятелно призовава всички 

страни да гарантират, че няма да се 

допусне безнаказаност за нарушенията 

на правата на човека; припомня, че 

когато има доказателства за нарушения 

на правата на човека, физическите лица 

трябва да бъдат преследвани чрез 

справедлив процес пред независими 

граждански съдилища и без налагане на 

смъртно наказание; настоятелно 

призовава ООН да проучи 

възможностите за разследване и 

наказателно преследване от страна 

4. призовава органите на Мианмар 

да предоставят достъп на независими 

наблюдатели, по-специално на мисията 

на ООН за установяване на фактите, 

създадена от Съвета на ООН по правата 

на човека през март 2017 г., за да се 

осигури провеждането на независими и 

безпристрастни разследвания на 

твърденията за сериозни нарушения на 

правата на човека, извършени от всички 

страни; настоятелно призовава всички 

страни да гарантират, че няма да се 

допусне безнаказаност за нарушенията 

на правата на човека; припомня, че 

когато има доказателства за нарушения 

на правата на човека, физическите лица 

трябва да бъдат преследвани чрез 

справедлив процес пред независими 

граждански съдилища и без налагане на 

смъртно наказание; настоява за 

системни действия на Съвета за 

сигурност на ООН, включително 

сезиране на Международния 
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на международни съдилища, ако 

органите на Мианмар не успеят да 

осигурят подвеждането под 

отговорност на виновните лица в 

страната; 

наказателен съд, ако Мианмар не е в 

състояние или не проявява воля да 

осигури съдебно преследване или да 

извърши сезирането; 

Or. en 

 

 


