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Ændringsforslag  1 

Barbara Lochbihler, Jean Lambert 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

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

om situationen for rohingya-folket 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 4 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

4. opfordrer Myanmars myndigheder 

til at give adgang for uafhængige 

observatører, navnlig FN's 

undersøgelsesmission, som blev nedsat af 

FN's Menneskerettighedsråd i marts 2017, 

med henblik på at sikre uafhængige og 

upartiske undersøgelser af påstande om 

alvorlige menneskerettighedskrænkelser 

begået af alle parter; opfordrer 

indtrængende alle parter til at sikre, at der 

ikke er straffrihed for 

menneskerettighedskrænkelser; minder om, 

at enkeltpersoner – når der foreligger 

tilstrækkelige beviser for, at disse har 

begået menneskerettighedskrænkelser – 

sikres en retfærdig rettergang ved 

uafhængige civile domstole og uden 

anvendelse af dødsstraf; opfordrer FN til at 

undersøge internationale domstoles 

muligheder for efterforskning og 

retsforfølgelse, hvis Myanmars 

myndigheder undlader at sikre national 

ansvarlighed; 

4. opfordrer Myanmars myndigheder 

til at give adgang for uafhængige 

observatører, navnlig FN's 

undersøgelsesmission, som blev nedsat af 

FN's Menneskerettighedsråd i marts 2017, 

med henblik på at sikre uafhængige og 

upartiske undersøgelser af påstande om 

alvorlige menneskerettighedskrænkelser 

begået af alle parter; opfordrer 

indtrængende alle parter til at sikre, at der 

ikke er straffrihed for 

menneskerettighedskrænkelser; minder om, 

at enkeltpersoner – når der foreligger 

tilstrækkelige beviser for, at disse har 

begået menneskerettighedskrænkelser – 

sikres en retfærdig rettergang ved 

uafhængige civile domstole og uden 

anvendelse af dødsstraf; opfordrer 

indtrængende FN's Sikkerhedsråd til at 

fortsætte sin indsats, herunder til at 

overdrage sagen til Den Internationale 

Straffedomstol, såfremt Myanmar ikke er 

i stand til eller ikke er villig til selv at 
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retsforfølge eller selv at henvende sig; 

Or. en 

 

 


