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Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

14. fordømmer på det kraftigste 

raketangrebet på Camp Hurriya den 26. 

december 2013, som ifølge forskellige 

rapporter kostede flere beboere i lejren 

livet og også efterlod sårede; understreger, 

at det er nødvendigt at afklare forholdene 

omkring denne brutale begivenhed; 

tilskynder de irakiske myndigheder til at 

optrappe sikkerhedsforanstaltningerne 

omkring lejren for at beskytte beboerne 

imod yderligere vold; opfordrer 

indtrængende Iraks regering til at finde 

gerningsmændene og drage dem til ansvar; 

bemærker, at EU opfordrer alle parter til at 

lette arbejdet for FN's Højkommissariat for 

Flygtninge med hurtigst muligt at flytte 

alle beboere i Camp Hurriya til et 

permanent og sikkert sted uden for Irak; 

14. fordømmer på det kraftigste 

raketangrebet på Camp Hurriya den 26. 

december 2013, som ifølge forskellige 

rapporter kostede flere beboere i lejren 

livet og også efterlod sårede; understreger, 

at det er nødvendigt at afklare forholdene 

omkring denne brutale begivenhed; 

tilskynder de irakiske myndigheder til at 

optrappe sikkerhedsforanstaltningerne 

omkring lejren for at beskytte beboerne 

imod yderligere vold; opfordrer 

indtrængende Iraks regering til at finde 

gerningsmændene og drage dem til ansvar; 

bemærker, at EU opfordrer alle parter til at 

lette arbejdet for FN's Højkommissariat for 

Flygtninge med hurtigst muligt at flytte 

alle beboere i Camp Hurriya til et 

permanent og sikkert sted uden for Irak; 

opfordrer Camp Hurriyas ledelse til at 

give FN’s bistandsmission for Irak 

Kontoret for FN's Højkommissær for 

Menneskerettigheder tilladelse til at 

foretage individuelle interviews med alle 

lejrens beboere med henblik på 

genhusning i tredjelande; 

Or. en 
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