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Τροπολογία  1 
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Κοινή πρόταση ψηφίσματος 
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σχετικά με την κατάσταση των Ροχίνγκια 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 4 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

4. καλεί τις αρχές της Mιανμάρ να 

χορηγούν πρόσβαση σε ανεξάρτητους 

παρατηρητές, και ιδίως στη διερευνητική 

αποστολή του ΟΗΕ που συνεστήθη τον 

Μάρτιο του 2017 από το Συμβούλιο 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, ώστε 

να διερευνηθούν με ανεξάρτητο και 

αντικειμενικό τρόπο  οι καταγγελίες για 

σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων από όλους τους 

εμπλεκόμενους· παροτρύνει όλα τα μέρη 

να εξασφαλίσουν ότι δεν υπάρχει 

ατιμωρησία για παραβιάσεις των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων· υπενθυμίζει ότι, 

όταν προκύπτουν στοιχεία για παραβιάσεις 

των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τα εν λόγω 

άτομα πρέπει να προσάγονται σε δίκαιη 

δίκη ενώπιον ανεξάρτητων πολιτικών 

δικαστηρίων και χωρίς την επιβολή της 

θανατικής ποινής· παροτρύνει τα 

Ηνωμένα Έθνη να εξετάσουν τις 

δυνατότητες διερεύνησης και δίωξης από 

διεθνή δικαστήρια, σε περίπτωση που οι 
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των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τα εν λόγω 

άτομα πρέπει να προσάγονται σε δίκαιη 

δίκη ενώπιον ανεξάρτητων πολιτικών 

δικαστηρίων και χωρίς την επιβολή της 

θανατικής ποινής· πιέζει να υπάρξει 

συνεχής δράση του Συμβουλίου 

Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, 

μεταξύ άλλων με παραπομπή στο Διεθνές 



 

AM\1141958EL.docx PE614.287v01-00 } 

 PE614.288v01-00 } 

 PE614.289v01-00 } 

 PE614.290v01-00 } 

 PE614.291v01-00 } 

 PE614.292v01-00 } 

 PE614.293v01-00 } RC1 

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

αρχές της Μιανμάρ δεν εξασφαλίζουν 

λογοδοσία σε εγχώριο επίπεδο· 

Ποινικό Δικαστήριο, εάν η Μιανμάρ δεν 

είναι σε θέση ή δεν επιθυμεί να ασκήσει 

διώξεις ή να παραπέμψει η ίδια· 

Or. en 

 

 


