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Odstavek 58 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

58. poziva EU, naj stopnjuje sodelovanje z 

regionalnimi partnerji, da bi zajezila 

nezakonito trgovanje z orožjem zlasti v 

državah, od koder izvira terorizem, in naj 

tesno sledi izvozu orožja, ki bi ga lahko 

izkoristili teroristi; poziva tudi k okrepitvi 

zunanjepolitičnih orodij in sodelovanja s 

tretjimi državami, da bi preprečili 

financiranje terorističnih organizacij; 

58. poziva EU, naj stopnjuje sodelovanje z 

regionalnimi partnerji, da bi zajezila 

nezakonito trgovanje z orožjem zlasti v 

državah, od koder izvira terorizem, in naj 

tesno sledi izvozu orožja, ki bi ga lahko 

izkoristili teroristi; poziva tudi k okrepitvi 

zunanjepolitičnih orodij in sodelovanja s 

tretjimi državami, da bi preprečili 

financiranje terorističnih organizacij; 

opozarja na sklep vrhunskega srečanja 

G20 z dne 16. novembra, v katerem se 

poziva Projektno skupino za finančno 

ukrepanje (FATF), naj hitro in učinkovito 

ukrepa, da se prepreči financiranje 

terorističnih organizacij; 

Or. en 
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Predlog resolucije Predlog spremembe 

73. poziva države članice, naj se vključijo 

v prizadevanja za sledenje zunanjim 

finančnim tokovom ter naj zagotovijo in 

dokažejo preglednost svojih odnosov z 

nekaterimi zalivskimi državami, da bi se 

okrepilo sodelovanje za razjasnitev 

financiranja terorizma in fundamentalizma 

v Afriki in na Bližnjem vzhodu, pa tudi 

nekaterih organizacij v Evropi; verjame, da 

države članice ne bi smele odlašati pri 

uporabi omejevalnih ukrepov proti 

posameznikom in organizacijam, če 

obstajajo verodostojni dokazi financiranja 

terorizma ali drugačnega sodelovanja z 

njim; 

73. poziva države članice, naj se vključijo 

v prizadevanja za sledenje zunanjim 

finančnim tokovom ter naj zagotovijo in 

dokažejo preglednost svojih odnosov z 

nekaterimi zalivskimi državami, da bi se 

okrepilo sodelovanje za razjasnitev 

financiranja terorizma in fundamentalizma 

v Afriki in na Bližnjem vzhodu, pa tudi 

nekaterih organizacij v Evropi; spodbuja 

države članice, naj sodelujejo pri odpravi 

črnega trga z nafto, ki zagotavlja 

poglaviten prihodek terorističnim 

organizacijam; verjame, da države članice 

ne bi smele odlašati pri uporabi 

omejevalnih ukrepov proti posameznikom 

in organizacijam, če obstajajo verodostojni 

dokazi financiranja terorizma ali 

drugačnega sodelovanja z njim; 

Or. en 

 

 


