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Punkt 14 
 

Gemensamt förslag till resolution Ändringsförslag 

14. Europaparlamentet fördömer kraftigt 

raketattacken mot Camp Hurriya den 

26 december 2013, som enligt olika 

rapporter krävde flera dödsoffer bland 

lägrets invånare och skadade många. 

Parlamentet betonar att man måste utreda 

de omständigheter under vilka denna 

brutala attack ägde rum. Parlamentet 

uppmanar irakiska myndigheter att 

intensifiera säkerhetsåtgärderna runt lägret 

så att dess invånare skyddas mot ytterligare 

våldsdåd. Parlamentet uppmanar den 

irakiska regeringen att hitta förövarna och 

ställa dem till svars. Parlamentet noterar att 

EU uppmanar alla parter att underlätta 

arbetet för FN:s flyktingkommissariat när 

det gäller att så snart som möjligt flytta 

invånarna i Camp Hurriya till en 

permanent och säker plats utanför Irak. 

14. Europaparlamentet fördömer kraftigt 

raketattacken mot Camp Hurriya den 

26 december 2013, som enligt olika 

rapporter krävde flera dödsoffer bland 

lägrets invånare och skadade många. 

Parlamentet betonar att man måste utreda 

de omständigheter under vilka denna 

brutala attack ägde rum. Parlamentet 

uppmanar irakiska myndigheter att 

intensifiera säkerhetsåtgärderna runt lägret 

så att dess invånare skyddas mot ytterligare 

våldsdåd. Parlamentet uppmanar den 

irakiska regeringen att hitta förövarna och 

ställa dem till svars. Parlamentet noterar att 

EU uppmanar alla parter att underlätta 

arbetet för FN:s flyktingkommissariat när 

det gäller att så snart som möjligt flytta 

invånarna i Camp Hurriya till en 

permanent och säker plats utanför Irak. 

Parlamentet uppmanar med eftertryck 

ledningen för Camp Hurriya att tillåta 

FN:s biståndsmission i Irak och kontoret 

för FN:s högkommissarie för mänskliga 

rättigheter att göra intervjuer med lägrets 

alla invånare för att organisera deras 

vidarebosättning i tredjeländer. 
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