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Alteração  1 

Charles Tannock 
em nome do Grupo ECR 
 
Proposta de resolução comum 

Knut Fleckenstein 
Situação no campo de refugiados de Yarmouk na Síria 

Proposta de resolução comum 

Considerando A 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

A. Considerando que o EI/Daesh atacou o 

campo de refugiados palestinianos de 

Yarmouk, em 1 de abril de 2015; 

considerando que o regime de Assad 

prosseguiu o lançamento de obuses de 

artilharia e o bombardeamento aéreo do 

campo, em resposta ao ataque do EI e aos 

combates de rua intensos entre os grupos 

armados da oposição anti-Assad e Aknaf 

Beyt al-Makdis, por um lado, e o EI/Daesh 

e Jabhat al-Nusra, por outro, que ocorreram 

em todo o campo; considerando que, em 16 

de abril de 2015, unidades militares 

palestinianas, com a ajuda de rebeldes 

sírios, obrigaram os combatentes do 

EI/Daesh a abandonar o campo; 

considerando que a retirada do EI/Daesh 

deixa o campo, em grande medida, sob o 

controlo do grupo Jabhat al-Nusra afiliado 

à Al Qaeda; 

A. Considerando que o EI/Daesh atacou o 

campo de refugiados palestinianos de 

Yarmouk, em 1 de abril de 2015; 

considerando que o regime de Assad 

prosseguiu o lançamento de obuses de 

artilharia e o bombardeamento aéreo do 

campo, em resposta ao ataque do EI e aos 

combates de rua intensos entre os grupos 

armados da oposição anti-Assad e Aknaf 

Beyt al-Makdis, por um lado, e o EI/Daesh 

e Jabhat al-Nusra, por outro, que ocorreram 

em todo o campo; considerando que, em 16 

de abril de 2015, unidades de militantes 

palestinianos, com a ajuda de rebeldes 

sírios, obrigaram os combatentes do 

EI/Daesh a abandonar o campo; 

considerando que a retirada do EI/Daesh 

deixa o campo, em grande medida, sob o 

controlo do grupo Jabhat al-Nusra afiliado 

à Al Qaeda; 

Or. en 
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