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Изменение  1 

Чарлз Танък 

от името на групата ECR 

 

Предложение за обща резолюция 

Кнут Флекенщайн 

относно положението в бежанския лагер Ярмук в Сирия 

Предложение за обща резолюция 

Съображение A 

 

Предложение за обща резолюция Изменение 

A. като има предвид, че ИД/Даиш 

нападна палестинския бежански лагер в 

Ярмук на 1 април 2015 г. като има 

предвид, че режимът на Асад 

продължава обстрелването и 

въздушните бомбардировки на лагера в 

отговор на нападението на ИД, а на 

територията на лагера е имало 

интензивни улични боеве между 

въоръжени опозиционни групи, 

противопоставящи се на Асад – Акнаф 

Байт ал-Макдис, от една страна, и 

ИД/Даиш и Джабхат ал-Нусра, от друга 

страна; като има предвид, че на 16 

април 2015 г. палестински военни 

отряди, с помощта на сирийски 

бунтовници, са принудили бойците на 

ИД/Даиш да се оттеглят от лагера; като 

има предвид, че оттеглянето на 

ИД/Даиш оставя контрола върху лагера 

до голяма степен в ръцете на 

подразделението на Ал-Кайда, Джабхат 

ал-Нусра; 

A. като има предвид, че ИД/Даиш 

нападна палестинския бежански лагер в 

Ярмук на 1 април 2015 г. като има 

предвид, че режимът на Асад 

продължава обстрелването и 

въздушните бомбардировки на лагера в 

отговор на нападението на ИД, а на 

територията на лагера е имало 

интензивни улични боеве между 

въоръжени опозиционни групи, 

противопоставящи се на Асад – Акнаф 

Байт ал-Макдис, от една страна, и 

ИД/Даиш и Джабхат ал-Нусра, от друга 

страна; като има предвид, че на 16 

април 2015 г. палестински бойни 

отряди, с помощта на сирийски 

бунтовници, са принудили бойците на 

ИД/Даиш да се оттеглят от лагера; като 

има предвид, че оттеглянето на 

ИД/Даиш оставя контрола върху лагера 

до голяма степен в ръцете на 

подразделението на Ал-Кайда, Джабхат 

ал-Нусра; 
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