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2017/2203(INI) 

Wniosek dotyczący zalecenia 

Motyw G a (nowy) 

 

Wniosek dotyczący zalecenia Poprawka 

  Ga. mając na uwadze, że saudyjskie 

depesze dyplomatyczne ujawnione przez 

portal WikiLeaks w 2015 r. wskazują, że 

istnieje system finansowania meczetów, 

ośrodków islamskich i duchownych 

szkolonych w Arabii Saudyjskiej, którego 

zasięg obejmuje terytorium Azji, Afryki i 

Europy; 

Or. en 
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Wniosek dotyczący zalecenia 

Motyw H a (nowy) 

 

Wniosek dotyczący zalecenia Poprawka 

  Ha. mając na uwadze, że większość 

wykorzystywanego przez dżihadystów 

sprzętu wojskowego jest produkowana na 

Zachodzie: broń europejska, która jest 

sprzedawana do Arabii Saudyjskiej, czy 

broń wyprodukowana w Stanach 

Zjednoczonych, która choć przeznaczona 

dla Wolnej Armii Syrii, trafia w ręce 

bojowników Państwa Islamskiego;  

Or. en 
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Wniosek dotyczący zalecenia Poprawka 

  Ia. mając na uwadze, że niektóre 

przedsiębiorstwa prowadzące działalność 

w strefach konfliktu bezpośrednio 

finansują konflikty zbrojne lub 

działalność terrorystyczną; mając na 

uwadze, że we Francji wszczęto 

postępowanie sądowe w sprawie 

działalności prowadzonej na terenie Syrii 

przez grupę LafargeHolcim produkującą 

cement i materiały budowlane; mając na 

uwadze, że postępowanie to jest 

następstwem zawiadomienia o 

popełnieniu przestępstwa złożonego w 

listopadzie 2016 r. przez niektórych byłych 

pracowników Lafarge pochodzących z 

Syrii, Europejskie Centrum ds. 

Konstytucyjnych i Praw Człowieka 

(ECCHR) i francuską organizacją 

pozarządową Sherpa, w którym oskarżono 

spółkę o finansowanie działalności 

terrorystycznej i współudział w zbrodniach 

wojennych i zbrodniach przeciwko 

ludzkości, a także o narażanie 

pracowników na niebezpieczeństwo; 

mając na uwadze, że w następstwie 

złożonych zeznań dyrektor generalny 

spółki złożył dymisję; mając na uwadze, że 

według akt sprawy spółka zawierała 

jakoby układy z ISIS mające na celu 
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utrzymanie produkcji i polegające na 

opłacaniu przepustek wydawanych przez 

organizację dżihadystyczną oraz 

kupowaniu niezbędnych surowców do 

produkcji cementu, takich jak ropa 

naftowa i pucolana, z obszarów 

kontrolowanych przez ISIS, rzekomo za 

kwoty sięgające 20 tys. USD miesięcznie; 

mając na uwadze konieczność 

systematycznego badania i ujawniania 

takich działań oraz nakładania kar w 

przypadku ich potwierdzenia;  

Or. en 

 

 


