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Pozměňovací návrh  1 

Barbara Lochbihler, Jean Lambert 

za skupinu Verts/ALE 

 

Společný návrh usnesení 

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

Situace Rohingyů 

Společný návrh usnesení 

Bod 4 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

4. vyzývá myanmarské orgány, aby 

umožnily přístup nezávislým 

pozorovatelům, zejména členům 

vyšetřovací mise, kterou v březnu 2017 

ustavila Rada OSN pro lidská práva, aby 

mohlo proběhnout nezávislé a nestranné 

vyšetřování závažného porušování lidských 

práv, jehož se údajně dopouštějí všechny 

strany; naléhavě vyzývá všechny strany, 

aby zajistily, že veškeré případy porušení 

lidských práv budou potrestány; připomíná, 

že pokud existují důkazy o porušování 

lidských práv, musí být příslušné osoby 

stíhány ve spravedlivých řízeních před 

nezávislými civilními soudy a nesmí jim 

být ukládán trest smrti; naléhavě vyzývá 

OSN, aby posoudila, zda by v případě, že 

myanmarské orgány nezajistí odpovědnost 

za uvedené trestné činy na domácí půdě, 

nemohly toto vyšetřování a stíhání vést 

mezinárodní soudy; 

4. vyzývá myanmarské orgány, aby 

umožnily přístup nezávislým 

pozorovatelům, zejména členům 

vyšetřovací mise, kterou v březnu 2017 

ustavila Rada OSN pro lidská práva, aby 

mohlo proběhnout nezávislé a nestranné 

vyšetřování závažného porušování lidských 

práv, jehož se údajně dopouštějí všechny 

strany; naléhavě vyzývá všechny strany, 

aby zajistily, že veškeré případy porušení 

lidských práv budou potrestány; připomíná, 

že pokud existují důkazy o porušování 

lidských práv, musí být příslušné osoby 

stíhány ve spravedlivých řízeních před 

nezávislými civilními soudy a nesmí jim 

být ukládán trest smrti; naléhavě žádá, aby 

Rada bezpečnosti OSN přijala další 

opatření v případě, že Myanmar nebude 

moci nebo ochoten zahájit soudní stíhání 

nebo nebude jednat z vlastního podnětu, a 

to včetně předání případů Mezinárodnímu 

trestnímu soudu; 
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