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Ändringsförslag  1 

Barbara Lochbihler, Jean Lambert 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Gemensamt förslag till resolution 

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

Situationen för rohingyafolket 

Gemensamt förslag till resolution 

Punkt 4 

 

Gemensamt förslag till resolution Ändringsförslag 

4. Europaparlamentet uppmanar 

myndigheterna i Myanmar att bevilja 

oberoende övervakare, i synnerhet det 

undersökningsuppdrag som inrättades av 

FN:s råd för mänskliga rättigheter i mars 

2017, tillträde för att säkerställa oberoende 

och opartiska undersökningar av 

anklagelser om allvarliga 

människorättskränkningar från alla sidor. 

Parlamentet uppmanar med kraft alla parter 

att se till att det inte finns någon straffrihet 

för brott mot de mänskliga rättigheterna 

och påpekar att när det finns bevis för 

kränkningar av de mänskliga rättigheterna 

måste förövarna lagföras i rättvisa 

rättegångar vid oberoende civila domstolar 

och utan tillämpning av dödsstraff. 

Parlamentet uppmanar eftertryckligen FN 

att undersöka möjligheterna att använda 
internationella domstolar för utredning 

och lagföring, om myndigheterna i 

Myanmar inte säkerställer att ansvar 

utkrävs internt i landet. 
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myndigheterna i Myanmar att bevilja 

oberoende övervakare, i synnerhet det 

undersökningsuppdrag som inrättades av 

FN:s råd för mänskliga rättigheter i mars 

2017, tillträde för att säkerställa oberoende 

och opartiska undersökningar av 

anklagelser om allvarliga 

människorättskränkningar från alla sidor. 

Parlamentet uppmanar med kraft alla parter 

att se till att det inte finns någon straffrihet 

för brott mot de mänskliga rättigheterna 

och påpekar att när det finns bevis för 

kränkningar av de mänskliga rättigheterna 

måste förövarna lagföras i rättvisa 

rättegångar vid oberoende civila domstolar 

och utan tillämpning av dödsstraff. 

Parlamentet manar till fortsatta åtgärder 

av FN:s säkerhetsråd, bland annat ett 

hänskjutande till Internationella 

brottmålsdomstolen, om Myanmar är 

oförmöget eller ovilligt att väcka talan 

eller hänskjuta fallen på egen hand. 
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