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Amendement  1 

Barbara Lochbihler, Jean Lambert 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

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

over de situatie van de Rohingya 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 4 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

4. verzoekt de autoriteiten van 

Myanmar toegang te verlenen aan 

onafhankelijke waarnemers, met name de 

VN-onderzoeksmissie die in maart 2017 is 

ingesteld door de VN-Mensenrechtenraad, 

om toe te zien op onafhankelijke en 

onpartijdige onderzoeken naar de 

beschuldigingen van ernstige 

mensenrechtenschendingen door alle 

partijen; dringt er bij alle partijen op aan 

erop toe te zien dat 

mensenrechtenschendingen niet ongestraft 

blijven; is van oordeel dat als er bewijs is 

voor mensenrechtenschendingen de daders 

een eerlijk proces moeten krijgen, berecht 

moeten worden door een onafhankelijke, 

niet-militaire rechtbank zonder de 

doodstraf opgelegd te krijgen; spoort de 

VN aan de mogelijkheden te verkennen 

voor onderzoek en vervolging door 
internationale rechtbanken, als de 

autoriteiten van Myanmar de 

binnenlandse verantwoordingsplicht niet 

4. verzoekt de autoriteiten van 

Myanmar toegang te verlenen aan 

onafhankelijke waarnemers, met name de 

VN-onderzoeksmissie die in maart 2017 is 

ingesteld door de VN-Mensenrechtenraad, 

om toe te zien op onafhankelijke en 

onpartijdige onderzoeken naar de 

beschuldigingen van ernstige 

mensenrechtenschendingen door alle 

partijen; dringt er bij alle partijen op aan 

erop toe te zien dat 

mensenrechtenschendingen niet ongestraft 

blijven; is van oordeel dat als er bewijs is 

voor mensenrechtenschendingen de daders 

een eerlijk proces moeten krijgen, berecht 

moeten worden door een onafhankelijke, 

niet-militaire rechtbank zonder de 

doodstraf opgelegd te krijgen; dringt aan 

op permanent optreden van de VN-

Veiligheidsraad, met inbegrip van een 

verwijzing naar het Internationale 

Strafhof, als Myanmar niet in staat is tot 

vervolging over te gaan of een zaak naar 
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kunnen waarborgen; een eigen rechtbank te verwijzen of dat 

niet wil; 

Or. en 

 

 


