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Pranešimas A8-0316/2015 

Rachida Dati 

ES piliečių radikalėjimo ir verbavimo, kurį vykdo teroristinės organizacijos, prevencija 

2015/2063(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

58 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

58. ragina ES labiau bendradarbiauti su 

regioniniais partneriais, siekiant pažaboti 

prekybą ginklais, pirmiausia dėmesį 

sutelkiant į terorizmo kilmės šalis, ir 

atidžiai stebėti ginkluotės, kuria galėtų 

naudotis teroristai, eksportą; taip pat ragina 

sustiprinti užsienio politikos priemones ir 

bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis, 

siekiant užkirsti kelią teroristinių 

organizacijų finansavimui; 

58. ragina ES labiau bendradarbiauti su 

regioniniais partneriais, siekiant pažaboti 

prekybą ginklais, pirmiausia dėmesį 

sutelkiant į terorizmo kilmės šalis, ir 

atidžiai stebėti ginkluotės, kuria galėtų 

naudotis teroristai, eksportą; taip pat ragina 

sustiprinti užsienio politikos priemones ir 

bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis, 

siekiant užkirsti kelią teroristinių 

organizacijų finansavimui; atkreipia 

dėmesį į lapkričio 16 d. vykusio didžiojo 

dvidešimtuko vadovų susitikimo išvadas, 

kuriose Finansinių veiksmų darbo grupė 

raginama greičiau ir efektyviau imtis 

veiksmų užkertant kelią galimybėms 

finansuoti teroristus; 

Or. en 
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Pranešimas A8-0316/2015 

Rachida Dati 
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2015/2063(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

73 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

73. ragina valstybes nares dalyvauti 

padedant atsekti išorės finansavimo srautus 

ir užtikrinti bei įrodyti, kad jų santykiai su 

kai kuriomis Persijos įlankos valstybėmis 

yra skaidrūs, siekiant stiprinti 

bendradarbiavimą, vykdomą norint 

atskleisti, kokiomis lėšomis finansuojamas 

terorizmas ir fundamentalizmas Afrikoje ir 

Artimuosiuose Rytuose, taip pat kai 

kuriose Europos organizacijose; mano, kad 

valstybės narės turėtų nedvejodamos 

taikyti ribojamąsias priemones asmenims ir 

organizacijomis, kai yra patikimų 

finansavimo ar kitokio pobūdžio 

bendrininkavimo su teroristais įrodymų; 

73. ragina valstybes nares dalyvauti 

padedant atsekti išorės finansavimo srautus 

ir užtikrinti bei įrodyti, kad jų santykiai su 

kai kuriomis Persijos įlankos valstybėmis 

yra skaidrūs, siekiant stiprinti 

bendradarbiavimą, vykdomą norint 

atskleisti, kokiomis lėšomis finansuojamas 

terorizmas ir fundamentalizmas Afrikoje ir 

Artimuosiuose Rytuose, taip pat kai 

kuriose Europos organizacijose; ragina 

valstybes nares bendradarbiauti 

panaikinant naftos juodąją rinką, iš 

kurios teroristinės organizacijos gauna 

pagrindines pajamas; mano, kad valstybės 

narės turėtų nedvejodamos taikyti 

ribojamąsias priemones asmenims ir 

organizacijomis, kai yra patikimų 

finansavimo ar kitokio pobūdžio 

bendrininkavimo su teroristais įrodymų; 

Or. en 

 

 


