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Projekt rezolucji Poprawka 

58. wzywa UE do zacieśnienia współpracy 

z partnerami regionalnymi – 

ukierunkowanej w szczególności na 

państwa, z których wywodzi się terroryzm 

– w celu ograniczenia handlu bronią oraz 

do ścisłego monitorowania eksportu 

uzbrojenia, które może być 

wykorzystywane przez terrorystów; wzywa 

ponadto do wzmocnienia narzędzi polityki 

zagranicznej i zacieśnienia współpracy z 

państwami trzecimi w celu zapobiegania 

finansowaniu organizacji terrorystycznych; 

58. wzywa UE do zacieśnienia współpracy 

z partnerami regionalnymi – 

ukierunkowanej w szczególności na 

państwa, z których wywodzi się terroryzm 

– w celu ograniczenia handlu bronią oraz 

do ścisłego monitorowania eksportu 

uzbrojenia, które może być 

wykorzystywane przez terrorystów; wzywa 

ponadto do wzmocnienia narzędzi polityki 

zagranicznej i zacieśnienia współpracy z 

państwami trzecimi w celu zapobiegania 

finansowaniu organizacji terrorystycznych; 

zwraca uwagę na konkluzje ze szczytu 

grupy G20 w dniu 16 listopada br., w 

których wezwano Grupę Specjalną ds. 

Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy 

(FATF) do szybszego i skuteczniejszego 

działania w odniesieniu do odcinania 

finansowania organizacji 

terrorystycznych; 

Or. en 
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Projekt rezolucji Poprawka 

73. apeluje do państw członkowskich o 

udział w działaniach mających na celu 

śledzenie zewnętrznych przepływów 

finansowych oraz o zapewnienie i 

wykazanie przejrzystości w ich stosunkach 

z niektórymi państwami regionu Zatoki 

Perskiej, aby zacieśnić współpracę w celu 

ujawnienia finansowania terroryzmu i 

fundamentalizmu w Afryce i na Bliskim 

Wschodzie, ale także niektórych 

organizacji w Europie; wyraża 

przekonanie, że państwa członkowskie nie 

powinny wahać się przed stosowaniem 

restrykcyjnych środków przeciwko osobom 

i organizacjom, jeżeli istnieją wiarygodne 

dowody finansowania terroryzmu lub 

innego rodzaju zaangażowania w tę 

działalność; 

73. apeluje do państw członkowskich o 

udział w działaniach mających na celu 

śledzenie zewnętrznych przepływów 

finansowych oraz o zapewnienie i 

wykazanie przejrzystości w ich stosunkach 

z niektórymi państwami regionu Zatoki 

Perskiej, aby zacieśnić współpracę w celu 

ujawnienia finansowania terroryzmu i 

fundamentalizmu w Afryce i na Bliskim 

Wschodzie, ale także niektórych 

organizacji w Europie; zachęca państwa 

członkowskie do współpracy przy 

wyeliminowaniu czarnego rynku handlu 

ropą, który stanowi kluczowe źródło 

dochodów dla organizacji 

terrorystycznych; wyraża przekonanie, że 

państwa członkowskie nie powinny wahać 

się przed stosowaniem restrykcyjnych 

środków przeciwko osobom i 

organizacjom, jeżeli istnieją wiarygodne 

dowody finansowania terroryzmu lub 

innego rodzaju zaangażowania w tę 

działalność; 

Or. en 

 

 


