
 

AM\1079063ET.doc  PE571.050v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

18.11.2015 A8-0316/1 

Muudatusettepanek  1 

Cecilia Wikström, Maite Pagazaurtundúa Ruiz 

fraktsiooni ALDE nimel 

 

Raport A8-0316/2015 

Rachida Dati 

ELi kodanike radikaliseerumise ja terroriorganisatsioonide poolt värbamise ennetamine 

2015/2063(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 58 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

58. palub ELil tihendada koostööd oma 

piirkondlike partneritega, et tõkestada 

relvade salakaubandust ja võtta sihikule 

just need riigid, kust terrorism pärineb, 

ning jälgida tähelepanelikult sellist relvade 

eksporti, mida terroristid võivad oma 

huvides ära kasutada; nõuab ühtlasi, et 

terroriorganisatsioonide rahastamise 

tõkestamiseks tugevdataks ka välispoliitika 

vahendeid ja koostööd kolmandate 

riikidega; 

58. palub ELil tihendada koostööd oma 

piirkondlike partneritega, et tõkestada 

relvade salakaubandust ja võtta sihikule 

just need riigid, kust terrorism pärineb, 

ning jälgida tähelepanelikult sellist relvade 

eksporti, mida terroristid võivad oma 

huvides ära kasutada; nõuab ühtlasi, et 

terroriorganisatsioonide rahastamise 

tõkestamiseks tugevdataks ka välispoliitika 

vahendeid ja koostööd kolmandate 

riikidega; juhib tähelepanu 16. novembril 

toimunud G20 tippkohtumise järeldustele, 

kus palutakse rahapesuvastasel töökonnal 

kiiremini ja tõhusamalt tegutseda, et 

lõigata ära terroriorganisatsioonide 

juurdepääs rahastamisele; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

73. kutsub liikmesriike üles osalema 

pingutustes välisriikidest pärit rahavoogude 

jälgimisel ning tagama läbipaistvuse ja 

toimima läbipaistvalt suhetes teatavate 

Pärsia lahe riikidega, et tõhustada koostööd 

ja selgitada välja, kuidas toimib terrorismi 

ja fundamentalismi rahastamine Aafrikas ja 

Lähis-Idas, aga ka mõnede 

organisatsioonide puhul Euroopas; on 

seisukohal, et liikmesriigid ei peaks 

kõhklema kasutamast piiravaid meetmeid 

üksikisikute ja organisatsioonide vastu 

juhul, kui on olemas usaldusväärsed 

tõendid terrorismi rahastamise või muul 

viisil terrorismiga seotuse kohta; 

73. kutsub liikmesriike üles osalema 

pingutustes välisriikidest pärit rahavoogude 

jälgimisel ning tagama läbipaistvuse ja 

toimima läbipaistvalt suhetes teatavate 

Pärsia lahe riikidega, et tõhustada koostööd 

ja selgitada välja, kuidas toimib terrorismi 

ja fundamentalismi rahastamine Aafrikas ja 

Lähis-Idas, aga ka mõnede 

organisatsioonide puhul Euroopas; ergutab 

liikmesriike tegema koostööd 

terroriorganisatsioonide jaoks oluliseks 

sissetulekuallikaks oleva musta naftaturu 

kõrvaldamiseks; on seisukohal, et 

liikmesriigid ei peaks kõhklema 

kasutamast piiravaid meetmeid 

üksikisikute ja organisatsioonide vastu 

juhul, kui on olemas usaldusväärsed 

tõendid terrorismi rahastamise või muul 

viisil terrorismiga seotuse kohta; 

Or. en 

 

 


