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Predlog spremembe  4 

Libor Rouček, Ana Gomes 

v imenu skupine S&D 

 

Predlog skupne resolucije 

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

Razmere v Iraku 

Predlog skupne resolucije 

Odstavek 14 

 

Predlog skupne resolucije Predlog spremembe 

14. odločno obsoja raketni napad na 

taborišče „Svoboda“ 26. decembra 2013, v 

katerem je po podatkih različnih virov več 

prebivalcev tega taborišča izgubilo 

življenje, nekateri pa so bili ranjeni; 

poudarja, da je treba pojasniti okoliščine, v 

katerih se je ta okrutni incident zgodil; 

poziva iraške oblasti, naj okrepijo 

varnostne ukrepe v okolici tega taborišča in 

zaščitijo njegove prebivalce pred 

nadaljnjim nasiljem; poziva iraško vlado, 

naj ugotovi, kdo so krivci za ta napad, in 

poskrbi, da bodo za svoja dejanja 

odgovarjali; ugotavlja, da EU vse strani 

poziva, naj visokemu komisarju ZN za 

begunce pomagajo pri čimprejšnji 

nastanitvi prebivalcev tega taborišča na 

trajno in varno območje zunaj Iraka; 

14. odločno obsoja raketni napad na 

taborišče „Svoboda“ 26. decembra 2013, v 

katerem je po podatkih različnih virov več 

prebivalcev tega taborišča izgubilo 

življenje, nekateri pa so bili ranjeni; 

poudarja, da je treba pojasniti okoliščine, v 

katerih se je ta okrutni incident zgodil; 

poziva iraške oblasti, naj okrepijo 

varnostne ukrepe v okolici tega taborišča in 

zaščitijo njegove prebivalce pred 

nadaljnjim nasiljem; poziva iraško vlado, 

naj ugotovi, kdo so krivci za ta napad, in 

poskrbi, da bodo za svoja dejanja 

odgovarjali; ugotavlja, da EU vse strani 

poziva, naj visokemu komisarju ZN za 

begunce pomagajo pri čimprejšnji 

nastanitvi prebivalcev tega taborišča na 

trajno in varno območje zunaj Iraka; poziva 

vodstvo tega taborišča, naj predstavnikom 

misije ZN za pomoč Iraku in Urada visoke 

komisarke ZN za človekove pravice 

omogoči, da se bodo z vsemi prebivalci 

taborišča osebno pogovorili o možnosti za 

njihovo naselitev v tretjih državah; 

Or. en 
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