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26.2.2018 A8-0035/1 

Predlog spremembe  1 

Sofia Sakorafa, Miguel Urbán Crespo, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli, 

Marina Albiol Guzmán, Merja Kyllönen, Younous Omarjee, Marie-Pierre Vieu, 

Lola Sánchez Caldentey, Javier Couso Permuy 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0035/2018 

Javier Nart 

Ustavitev finančnih virov džihadistov – ukrepanje zoper financiranje terorizma 

2017/2203(INI) 

Predlog priporočila 

Uvodna izjava G a (novo) 

 

Predlog priporočila Predlog spremembe 

  Ga. ker saudske diplomatske depeše, ki 

jih je leta 2015 objavil WikiLeaks, 

razkrivajo obstoj sistema financiranja 

mošej, islamskih centrov in duhovnikov, 

ki so jih izobrazili Saudijci, ki deluje v 

Aziji, Afriki in Evropi; 

Or. en 
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26.2.2018 A8-0035/2 

Predlog spremembe  2 

Miguel Urbán Crespo, Sofia Sakorafa, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli, 

Marina Albiol Guzmán, Merja Kyllönen, Younous Omarjee, Marie-Pierre Vieu, 

Lola Sánchez Caldentey, Javier Couso Permuy 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0035/2018 

Javier Nart 

Ustavitev finančnih virov džihadistov – ukrepanje zoper financiranje terorizma 

2017/2203(INI) 

Predlog priporočila 

Uvodna izjava H a (novo) 

 

Predlog priporočila Predlog spremembe 

  Ha. ker je večina vojaške opreme, ki jo 

uporabljajo džihadisti, izdelana na 

zahodu: evropsko orožje, prodano Savdski 

Arabiji, ali orožje iz ZDA, ki je bilo 

prvotno razdeljeno Svobodni sirski vojski, 

nato pa končalo v rokah Islamske države;  

Or. en 
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26.2.2018 A8-0035/3 

Predlog spremembe  3 

Sofia Sakorafa, Miguel Urbán Crespo, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli, 

Marina Albiol Guzmán, Merja Kyllönen, Younous Omarjee, Marie-Pierre Vieu, 

Lola Sánchez Caldentey, Javier Couso Permuy 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0035/2018 

Javier Nart 

Ustavitev finančnih virov džihadistov – ukrepanje zoper financiranje terorizma 

2017/2203(INI) 

Predlog priporočila 

Uvodna izjava I a (novo) 

 

Predlog priporočila Predlog spremembe 

  Ia. ker nekatera podjetja, ki poslujejo 

na konfliktnih območjih, neposredno 

podžigajo oborožene spopade ali 

teroristične dejavnosti; ker je Francija 

začela sodno preiskavo v zvezi s 

poslovanjem cementno-gradbene skupine 

LafargeHolcim v Siriji; ker je bila ta 

preiskava sprožena na podlagi kazenske 

ovadbe, ki jo je novembra 2016 vložilo več 

nekdanjih zaposlenih družbe Lafarge v 

Siriji skupaj z Evropskim centrom za 

ustavne in človekove pravice (ECCHR) ter 

francosko nevladno organizacijo Sherpa, 

v njej pa zadevno družbo obtožujejo 

financiranja terorističnih dejavnosti in 

sodelovanja pri vojnih zločinih in zločinih 

zoper človečnost ter ogrožanja zaposlenih; 

ker je izvršni direktor skupine po svojem 

priznanju odstopil; ker je iz elementov 

sodnega spisa razvidno, da naj bi družba, 

da bi ohranila proizvodnjo, z ISIS sklenila 

dogovor, po katerem je plačevala 

dovolilnice, ki jih je izdala ta 

džihadistična organizacija, ter na 

območjih, ki jih je ta nadzirala, kupovala 

surovine, potrebne za proizvodnjo 

cementa, kot sta nafta in pucolan, za kar 

naj bi vsak mesec plačala do 20.000 

ameriških dolarjev; ker je treba te primere 
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sistematično raziskati, jih obsoditi in, če 

se potrdijo, sankcionirati;  

Or. en 

 

 


