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Amendement  1 

Charles Tannock 

namens de ECR-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Knut Fleckenstein 

De situatie in het vluchtelingenkamp Yarmouk in Syrië 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Overweging A 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

A. overwegende dat IS/Da'esh het 

Palestijnse vluchtelingenkamp in Yarmouk 

op 1 april 2015 heeft aangevallen; 

overwegende dat het regime-Assad de 

beschietingen en luchtbombardementen op 

het kamp als reactie op de IS-aanval heeft 

voortgezet en dat er in het kamp hevige 

straatgevechten hebben plaatsgevonden 

tussen gewapende anti-Assad-

oppositiegroepen, met aan de ene kant 

Aknaf Bait al-Makdis en aan de andere 

kant IS/Da'esh en Jabhat al-Nusra; 

overwegende dat op 16 april 2015 

Palestijnse militaire eenheden, met de 

steun van Syrische rebellen, de IS/Da'esh-

strijders hebben gedwongen het kamp te 

verlaten; overwegende dat de terugtrekking 

van IS/Da'esh tot gevolg heeft dat Jabhat 

al-Nusra, een afdeling van al-Qaeda, 

grotendeels de controle over het kamp 

krijgt; 

A. overwegende dat IS/Da'esh het 

Palestijnse vluchtelingenkamp in Yarmouk 

op 1 april 2015 heeft aangevallen; 

overwegende dat het regime-Assad de 

beschietingen en luchtbombardementen op 

het kamp als reactie op de IS-aanval heeft 

voortgezet en dat er in het kamp hevige 

straatgevechten hebben plaatsgevonden 

tussen gewapende anti-Assad-

oppositiegroepen, met aan de ene kant 

Aknaf Bait al-Makdis en aan de andere 

kant IS/Da'esh en Jabhat al-Nusra; 

overwegende dat op 16 april 2015 

Palestijnse militante eenheden, met de 

steun van Syrische rebellen, de IS/Da'esh-

strijders hebben gedwongen het kamp te 

verlaten; overwegende dat de terugtrekking 

van IS/Da'esh tot gevolg heeft dat Jabhat 

al-Nusra, een afdeling van al-Qaeda, 

grotendeels de controle over het kamp 

krijgt; 

Or. en 
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