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Alteração  4 

Libor Rouček, Ana Gomes 

em nome do Grupo S&D 

 

Proposta de resolução comum 

PPE, S&D, ALDE, ECR, Verts/ALE 

Situação no Iraque 

Proposta de resolução comum 

N.º 14 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

14. Condena firmemente os ataques com 

«rockets» no campo de Hurriya, em 26 de 

dezembro de 2013, que, segundo diversos 

relatos, custaram a vida a vários residentes 

do campo e causaram feridos; salienta que 

as circunstâncias em que ocorreu este 

incidente atroz têm de ser clarificadas; 

insta as autoridades iraquianas a 

reforçarem as medidas de segurança em 

redor do campo, a fim de proteger os seus 

residentes contra novos atos de violência; 

exorta o Governo iraquiano a encontrar os 

autores do ataque e a responsabilizá-los 

pelas suas ações; assinala que a UE 

convida todas as Partes a facilitarem o 

trabalho do Alto-Comissário da ONU para 

os Refugiados no sentido de instalar, o 

quanto antes, todos os residentes do campo 

de Hurriya num local permanente e seguro 

fora do Iraque; 

14. Condena firmemente os ataques com 

«rockets» no campo de Hurriya, em 26 de 

dezembro de 2013, que, segundo diversos 

relatos, custaram a vida a vários residentes 

do campo e causaram feridos; salienta que 

as circunstâncias em que ocorreu este 

incidente atroz têm de ser clarificadas; 

insta as autoridades iraquianas a 

reforçarem as medidas de segurança em 

redor do campo, a fim de proteger os seus 

residentes contra novos atos de violência; 

exorta o Governo iraquiano a encontrar os 

autores do ataque e a responsabilizá-los 

pelas suas ações; assinala que a UE 

convida todas as Partes a facilitarem o 

trabalho do Alto-Comissário da ONU para 

os Refugiados no sentido de instalar, o 

quanto antes, todos os residentes do campo 

de Hurriya num local permanente e seguro 

fora do Iraque; insta a direção do campo 

de Hurriya a autorizar a Missão de 

Assistência das Nações Unidas para o 

Iraque e o Alto Comissariado das Nações 

Unidas para os Direitos Humanos a 

realizarem entrevistas individuais com 

todos os residentes do campo, com vista à 



 

AM\1021130PT.doc PE529.541v01-00 } 

 PE529.542v01-00 } 

 PE529.544v01-00 } 

 PE529.545v01-00 } 

 PE529.547v01-00 } RC1 

PT Unida na diversidade PT 

sua reinstalação em países terceiros; 

Or. en 


