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Pozmeňujúci návrh  4 

Libor Rouček, Ana Gomes 

v mene skupiny S&D 
 
Návrh spoločného uznesenia 

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

Situácia v Iraku 

Návrh spoločného uznesenia 

Odsek 14 

 
Návrh spoločného uznesenia Pozmeňujúci návrh 

14. dôrazne odsudzuje raketový útok na 
tábor Hurríja 26. decembra 2013, pri 
ktorom podľa rôznych správ prišlo o život 
niekoľko obyvateľov tábora a ďalší boli 
zranení; zdôrazňuje, že okolnosti, za 
ktorých k tejto brutálnej udalosti došlo, 
treba objasniť; vyzýva iracké orgány, aby 
zintenzívnili bezpečnostné opatrenia v 
okolí tábora s cieľom zaručiť ochranu jeho 
obyvateľov pred akýmkoľvek ďalším 
násilím; naliehavo vyzýva irackú vládu, 
aby našla páchateľov útoku a aby ich brala 
na zodpovednosť; konštatuje, že EÚ 
vyzýva všetky strany, aby uľahčili úsilie 
vysokého komisára OSN pre utečencov o 
čo najskoršie premiestnenie všetkých 
obyvateľov tábora Hurríja na trvalé 
a bezpečné miesto mimo územia Iraku; 

14. dôrazne odsudzuje raketový útok na 
tábor Hurríja 26. decembra 2013, pri 
ktorom podľa rôznych správ prišlo o život 
niekoľko obyvateľov tábora a ďalší boli 
zranení; zdôrazňuje, že okolnosti, za 
ktorých k tejto brutálnej udalosti došlo, 
treba objasniť; vyzýva iracké orgány, aby 
zintenzívnili bezpečnostné opatrenia v 
okolí tábora s cieľom zaručiť ochranu jeho 
obyvateľov pred akýmkoľvek ďalším 
násilím; naliehavo vyzýva irackú vládu, 
aby našla páchateľov útoku a aby ich brala 
na zodpovednosť; konštatuje, že EÚ 
vyzýva všetky strany, aby uľahčili úsilie 
vysokého komisára OSN pre utečencov o 
čo najskoršie premiestnenie všetkých 
obyvateľov tábora Hurríja na trvalé 
a bezpečné miesto mimo územia Iraku; 
naliehavo vyzýva vedenie tábora Hurríja, 
aby umožnilo Pomocnej misii OSN v 
Iraku a Úradu vysokého komisára OSN 
pre ľudské práva uskutočniť individuálne 
rozhovory so všetkými obyvateľmi tábora 
s ohľadom na ich presídlenie v tretích 
krajinách;   
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