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Alteração  1 

Cecilia Wikström, Maite Pagazaurtundúa Ruiz 

em nome do Grupo ALDE 

 

Relatório A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Prevenção da radicalização e do recrutamento de cidadãos europeus por organizações 

terroristas 

2015/2063(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 58 

 

Proposta de resolução Alteração 

58. Insta a UE a intensificar a sua 

cooperação com os parceiros regionais, a 

fim de reduzir o tráfico de armas, 

sobretudo nos países de origem do 

terrorismo, e a acompanhar de perto a 

exportação de armamento que possa ser 

aproveitada pelos terroristas; solicita 

igualmente o reforço dos instrumentos de 

política externa e do diálogo com os países 

terceiros com vista a lutar contra o 

financiamento das organizações terroristas; 

58. Insta a UE a intensificar a sua 

cooperação com os parceiros regionais, a 

fim de reduzir o tráfico de armas, 

sobretudo nos países de origem do 

terrorismo, e a acompanhar de perto a 

exportação de armamento que possa ser 

aproveitada pelos terroristas; solicita 

igualmente o reforço dos instrumentos de 

política externa e do diálogo com os países 

terceiros com vista a lutar contra o 

financiamento das organizações terroristas; 

chama a atenção para as conclusões da 

Cimeira do G-20 de 16 de novembro de 

2015, nas quais se exorta o Grupo de 

Ação Financeira (GAFI) a agir com mais 

celeridade e eficácia quando se trata de 

cortar o financiamento de organizações 

terroristas; 

Or. en 
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Alteração  2 

Cecilia Wikström, Maite Pagazaurtundúa Ruiz 

em nome do Grupo ALDE 

 

Relatório A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Prevenção da radicalização e do recrutamento de cidadãos europeus por organizações 

terroristas 

2015/2063(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 73 

 

Proposta de resolução Alteração 

73. Convida os Estados-Membros a 

participar neste esforço para rastrear os 

fluxos financeiros externos e a assegurar e 

revelar transparência nas suas relações com 

determinados países do Golfo, a fim de 

reforçar a cooperação com o objetivo de 

esclarecer o financiamento do terrorismo e 

do radicalismo em África e no Médio 

Oriente, mas também de determinadas 

associações na Europa; considera que a os 

Estados-Membros não deveriam hesitar em 

recorrer a medidas restritivas contra 

pessoas e organizações, sempre que 

existam provas credíveis de financiamento 

ou de outros tipos de cumplicidade com o 

terrorismo; 

73. Convida os Estados-Membros a 

participar neste esforço para rastrear os 

fluxos financeiros externos e a assegurar e 

revelar transparência nas suas relações com 

determinados países do Golfo, a fim de 

reforçar a cooperação com o objetivo de 

esclarecer o financiamento do terrorismo e 

do radicalismo em África e no Médio 

Oriente, mas também de determinadas 

associações na Europa; incentiva os 

Estados-Membros a colaborarem na 

eliminação do mercado negro de petróleo 

que proporciona o essencial das receitas 

das organizações terroristas; considera 

que a os Estados-Membros não deveriam 

hesitar em recorrer a medidas restritivas 

contra pessoas e organizações, sempre que 

existam provas credíveis de financiamento 

ou de outros tipos de cumplicidade com o 

terrorismo; 

Or. en 

 

 


