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Eiropas iedzīvotāju radikalizēšanās un teroristu kustību veiktās viņu vervēšanas nepieļaušana 

2015/2063(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

58. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

58. aicina ES paplašināt sadarbību ar 

reģionālajiem partneriem, lai ierobežotu 

ieroču nelikumīgu tirdzniecību, jo īpaši 

pievēršoties terorisma izcelsmes valstīm, 

un cieši uzraudzīt tāda bruņojuma 

eksportu, ko varētu izmantot teroristi; prasa 

arī nostiprināt ārpolitikas instrumentus un 

sadarbību ar trešām valstīm nolūkā apkarot 

teroristu organizāciju finansēšanu; 

58. aicina ES paplašināt sadarbību ar 

reģionālajiem partneriem, lai ierobežotu 

ieroču nelikumīgu tirdzniecību, jo īpaši 

pievēršoties terorisma izcelsmes valstīm, 

un cieši uzraudzīt tāda bruņojuma 

eksportu, ko varētu izmantot teroristi; prasa 

arī nostiprināt ārpolitikas instrumentus un 

sadarbību ar trešām valstīm nolūkā apkarot 

teroristu organizāciju finansēšanu; vērš 

uzmanību uz 16. novembrī notikušās G 20 

augstākā līmeņa sanāksmes secinājumu, 

kurā Finanšu darījumu darba grupa 

(FATF) ir aicināta rīkoties ātrāk un 

efektīvāk, kad nedrīkst ļaut teroristu 

organizācijām saņemt finansējumu; 

Or. en 
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Rezolūcijas priekšlikums 

73. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

73. aicina dalībvalstis iesaistīties centienos 

izsekot ārējās finansējuma plūsmas un 

nodrošināt un apliecināt pārredzamību 

savās attiecībās ar konkrētām Persijas līča 

valstīm, lai pastiprinātu sadarbību, kuras 

mērķis ir izsekot terorisma un 

fundamentālisma finansējumu Āfrikā un 

Tuvajos Austrumos, kā arī atsevišķu 

organizāciju finansējumu Eiropā; uzskata, 

ka dalībvalstīm nevajadzētu vilcināties 

izmantot ierobežojošus pasākumus pret 

personām un organizācijām, ja ir ticami 

pierādījumi par terorisma finansēšanu vai 

cita veida līdzdalību terorismā; 

73. aicina dalībvalstis iesaistīties centienos 

izsekot ārējās finansējuma plūsmas un 

nodrošināt un apliecināt pārredzamību 

savās attiecībās ar konkrētām Persijas līča 

valstīm, lai pastiprinātu sadarbību, kuras 

mērķis ir izsekot terorisma un 

fundamentālisma finansējumu Āfrikā un 

Tuvajos Austrumos, kā arī atsevišķu 

organizāciju finansējumu Eiropā; mudina 

dalībvalstis sadarboties, lai izskaustu 

melno naftas tirgu, kas teroristu 

organizācijām nodrošina būtiskus 

ienākumus; uzskata, ka dalībvalstīm 

nevajadzētu vilcināties izmantot 

ierobežojošus pasākumus pret personām un 

organizācijām, ja ir ticami pierādījumi par 

terorisma finansēšanu vai cita veida 

līdzdalību terorismā; 

Or. en 


