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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

58. Jistieden lill-UE żżid il-kooperazzjoni 

mas-sħab reġjonali biex twaqqaf it-traffikar 

tal-armi, billi timmira partikolarment il-

pajjiżi minn fejn ikun ġej it-terroriżmu, u 

ssegwi b'attenzjoni l-esportazzjonijiet ta' 

armi li aktarx ikunu sfruttati mit-terroristi; 

jappella wkoll biex jissaħħu l-istrumenti 

tal-politika barranija u l-impenn mal-pajjiżi 

terzi biex jiġi miġġieled il-finanzjament 

tal-organizzazzjonijiet terroristiċi; 

58. Jistieden lill-UE żżid il-kooperazzjoni 

mas-sħab reġjonali biex twaqqaf it-traffikar 

tal-armi, billi timmira partikolarment il-

pajjiżi minn fejn ikun ġej it-terroriżmu, u 

ssegwi b'attenzjoni l-esportazzjonijiet ta' 

armi li aktarx ikunu sfruttati mit-terroristi; 

jappella wkoll biex jissaħħu l-istrumenti 

tal-politika barranija u l-impenn mal-pajjiżi 

terzi biex jiġi miġġieled il-finanzjament 

tal-organizzazzjonijiet terroristiċi; jiġbed l-

attenzjoni li l-konklużjoni tas-Summit tal-

G 20 tas-16 ta' Novembru, li jistieden lit-

Task Force ta' Azzjoni Finanzjarja 

(FATF) tieħu azzjoni aktar malajr u 

b'mod aktar effiċjenti meta tiġi biex taqta' 

l-finanzjament tal-organizzazzjonijiet 

terroristiċi; 

Or. en 
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73. Jistieden lill-Istati Membri 

jipparteċipaw f'dawn l-isforzi ta' 

traċċabilità tal-flussi finanzjarji esterni, u 

jiżguraw u juru trasparenza fir-

relazzjonijiet tagħhom ma' ċerti pajjiżi tal-

Golf, bil-għan li jsaħħu l-kooperazzjoni 

sabiex jinxteħet dawl fuq il-finanzjament 

tat-terroriżmu u tal-fundamentaliżmu fl-

Afrika u fil-Lvant Nofsani, iżda wkoll ta' 

ċerti organizzazzjonijiet fl-Ewropa; 

jemmen li l-Istati Membri mgħandhomx 

iżżommu lura milli jużaw miżuri restrittivi 

kontra individwi u organizzazzjonijiet fejn 

hemm evidenza kredibbli ta' finanzjament 

jew kompliċità oħra mat-terroriżmu; 

73. Jistieden lill-Istati Membri 

jipparteċipaw f'dawn l-isforzi ta' 

traċċabilità tal-flussi finanzjarji esterni, u 

jiżguraw u juru trasparenza fir-

relazzjonijiet tagħhom ma' ċerti pajjiżi tal-

Golf, bil-għan li jsaħħu l-kooperazzjoni 

sabiex jinxteħet dawl fuq il-finanzjament 

tat-terroriżmu u tal-fundamentaliżmu fl-

Afrika u fil-Lvant Nofsani, iżda wkoll ta' 

ċerti organizzazzjonijiet fl-Ewropa; 

iħeġġeġ lill-Istati Membri jikkollaboraw 

fl-eliminazzjoni tas-suq illeċitu taż-żejt li 

jipprovdi introjtu essenzjali għall-

organizzazzjonijiet terroristiċi; jemmen li 

l-Istati Membri mgħandhomx iżżommu 

lura milli jużaw miżuri restrittivi kontra 

individwi u organizzazzjonijiet fejn hemm 

evidenza kredibbli ta' finanzjament jew 

kompliċità oħra mat-terroriżmu; 

Or. en 

 

 


