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Pozměňovací návrh  1 

Cecilia Wikström, Maite Pagazaurtundúa Ruiz 

za skupinu ALDE 

 

Zpráva A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Předcházení radikalizaci a náboru evropských občanů teroristickými organizacemi 

2015/2063(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 58 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

58. vyzývá EU, aby zintenzivnila svou 

spolupráci s regionálními partnery s cílem 

zamezit obchodování se zbraněmi, a 

zaměřila se zejména na země, z nichž 

terorismus vychází, a aby pečlivě sledovala 

vývoz zbraní, jichž by mohli využít 

teroristé; vyzývá také k posílení nástrojů 

zahraniční politiky a spolupráce s třetími 

zeměmi s cílem bojovat proti financování 

teroristických organizací; 

58. vyzývá EU, aby zintenzivnila svou 

spolupráci s regionálními partnery s cílem 

zamezit obchodování se zbraněmi, a 

zaměřila se zejména na země, z nichž 

terorismus vychází, a aby pečlivě sledovala 

vývoz zbraní, jichž by mohli využít 

teroristé; vyzývá také k posílení nástrojů 

zahraniční politiky a spolupráce s třetími 

zeměmi s cílem bojovat proti financování 

teroristických organizací; upozorňuje na 

závěry summitu G20, který se konal dne 

16. listopadu a vyzval  pracovní skupinu 

pro finanční činnost (FATF), aby při 

odstřihování teroristických organizací od 

financování konala pohotověji a 

efektivněji; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  2 

Cecilia Wikström, Maite Pagazaurtundúa Ruiz 

za skupinu ALDE 

 

Zpráva A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Předcházení radikalizaci a náboru evropských občanů teroristickými organizacemi 

2015/2063(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 73 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

73. vyzývá členské státy, aby se zapojily 

do úsilí o sledovatelnost vnějších 

finančních toků a aby zajistily a prokázaly 

transparentnost svých vztahů s některými 

zeměmi Perského zálivu, čímž by se 

posílila spolupráce s cílem osvětlit 

financování terorismu a fundamentalismu v 

Africe a na Blízkém východě, ale také ze 

strany některých organizací v Evropě; 

domnívá se, že členské státy by neměly 

váhat použít restriktivní opatření vůči 

jednotlivcům a organizacím v případech, 

kdy existují věrohodné důkazy o 

financování nebo jiném napomáhání 

terorismu; 

73. vyzývá členské státy, aby se zapojily 

do úsilí o sledovatelnost vnějších 

finančních toků a aby zajistily a prokázaly 

transparentnost svých vztahů s některými 

zeměmi Perského zálivu, čímž by se 

posílila spolupráce s cílem osvětlit 

financování terorismu a fundamentalismu v 

Africe a na Blízkém východě, ale také ze 

strany některých organizací v Evropě; 

podněcuje členské státy ke vzájemné 

spolupráci při potírání černého trhu s 

ropou, který je pro teroristické organizace 

klíčovým zdrojem příjmů; domnívá se, že 

členské státy by neměly váhat použít 

restriktivní opatření vůči jednotlivcům a 

organizacím v případech, kdy existují 

věrohodné důkazy o financování nebo 

jiném napomáhání terorismu; 

Or. en 

 

 


