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Изменение  1 

Сесилия Викстрьом, Майте Пагасауртундуа Руис 

от името на групата ALDE 

 

Доклад A8-0316/2015 

Рашида Дати 

Предотвратяване на радикализацията и вербуването на граждани на Съюза от страна на 

терористични организации 

2015/2063(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 58 

 

Предложение за резолюция Изменение 

58. призовава ЕС да засили своето 

сътрудничество с регионалните 

партньори, за да ограничи трафика на 

оръжия, съсредоточавайки се по-

специално върху държавите, откъдето 

произлиза тероризмът, и отблизо да 

следи износа на въоръжение, което би 

могло да се използва от терористи; 

призовава също така за укрепване на 

инструментите на външната политика и 

на ангажимента с трети държави с оглед 

на борбата с финансирането на 

терористичните организации; 

58. призовава ЕС да засили своето 

сътрудничество с регионалните 

партньори, за да ограничи трафика на 

оръжия, съсредоточавайки се по-

специално върху държавите, откъдето 

произлиза тероризмът, и отблизо да 

следи износа на въоръжение, което би 

могло да се използва от терористи; 

призовава също така за укрепване на 

инструментите на външната политика и 

на ангажимента с трети държави с оглед 

на борбата с финансирането на 

терористичните организации; обръща 

внимание на заключенията на 

срещата на върха на Г-20 от 16 

ноември 2015 г., в които се призовава 

Специалната група за финансови 

действия (FATF) да действа по-бързо 

и по-ефикасно по отношение на 

спирането на финансирането на 

терористичните организации; 

Or. en 
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Сесилия Викстрьом, Майте Пагасауртундуа Руис 

от името на групата ALDE 

 

Доклад A8-0316/2015 

Рашида Дати 

Предотвратяване на радикализацията и вербуването на граждани на Съюза от страна на 

терористични организации 

2015/2063(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 73 

 

Предложение за резолюция Изменение 

73. призовава държавите членки да се 

включат в усилията за проследяване на 

външните финансови потоци и да 

осигурят и проявят прозрачност относно 

своите отношения с някои държави от 

Персийския залив с цел подобряване на 

сътрудничеството за хвърляне на 

светлина върху финансирането на 

тероризма и фундаментализма в Африка 

и Близкия изток, но също и от някои 

организации в Европа; счита, че 

държавите членки следва да не се 

колебаят да използват ограничителни 

мерки спрямо лица и организации, 

когато съществуват достоверни 

доказателства за финансиране на 

тероризма или други форми на 

съучастие в тероризъм; 

73. призовава държавите членки да се 

включат в усилията за проследяване на 

външните финансови потоци и да 

осигурят и проявят прозрачност относно 

своите отношения с някои държави от 

Персийския залив с цел подобряване на 

сътрудничеството за хвърляне на 

светлина върху финансирането на 

тероризма и фундаментализма в Африка 

и Близкия изток, но също и от някои 

организации в Европа; насърчава 

държавите членки да си сътрудничат 

за премахването на черния пазар на 

петрол, който предоставя 

съществени доходи на 

терористичните организации; счита, 

че държавите членки следва да не се 

колебаят да използват ограничителни 

мерки спрямо лица и организации, 

когато съществуват достоверни 

доказателства за финансиране на 

тероризма или други форми на 

съучастие в тероризъм; 

Or. en 

 

 


