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Tarkistus  1 

Cecilia Wikström, Maite Pagazaurtundúa Ruiz 

ALDE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Radikalisoitumisen ja terroristijärjestöjen harjoittaman unionin kansalaisten värväyksen 

ennaltaehkäiseminen 

2015/2063(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

58 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

58. kehottaa unionia lisäämään yhteistyötä 

alueellisten kumppaneiden kanssa 

laittoman asekaupan torjumiseksi 

kohdistamalla toimet erityisesti terrorismin 

lähteisiin kuuluviin maihin ja seuraamaan 

tarkasti sellaisten aseiden vientiä, joita 

terroristit voisivat käyttää hyväksi; 

kehottaa myös vahvistamaan ulkopolitiikan 

työkaluja ja yhteistyötä kolmansien maiden 

kanssa terroristijärjestöjen rahoituksen 

estämiseksi; 

58. kehottaa unionia lisäämään yhteistyötä 

alueellisten kumppaneiden kanssa 

laittoman asekaupan torjumiseksi 

kohdistamalla toimet erityisesti terrorismin 

lähteisiin kuuluviin maihin ja seuraamaan 

tarkasti sellaisten aseiden vientiä, joita 

terroristit voisivat käyttää hyväksi; 

kehottaa myös vahvistamaan ulkopolitiikan 

työkaluja ja yhteistyötä kolmansien maiden 

kanssa terroristijärjestöjen rahoituksen 

estämiseksi; kehottaa kiinnittämään 

huomiota 16. marraskuuta pidetyn G20-

maiden huippukokouksen päätelmään, 

jossa rahanpesunvastaista 

toimintaryhmää (FATF) kehotetaan 

toimimaan nopeammin ja tehokkaammin, 

kun on kyse terroristijärjestöjen 

rahoituksen katkaisemisesta;  

Or. en 
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Tarkistus  2 

Cecilia Wikström, Maite Pagazaurtundúa Ruiz 

ALDE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Radikalisoitumisen ja terroristijärjestöjen harjoittaman unionin kansalaisten värväyksen 

ennaltaehkäiseminen 

2015/2063(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

73 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

73. kehottaa jäsenvaltioita osallistumaan 

tähän ulkoisten rahoitusvirtojen 

jäljittämiseen ja varmistamaan avoimuuden 

ja osoittamaan sitä suhteissaan tiettyihin 

Persianlahden maihin, jotta tehostetaan 

yhteistyötä ja valotetaan siten terrorismin 

ja fundamentalismin rahoitusta Afrikassa ja 

Lähi-idässä samoin kuin joidenkin 

Euroopassa toimivien organisaatioiden 

rahoitusta; katsoo, että jäsenvaltioiden on 

epäröimättä käytettävä rajoittavia 

toimenpiteitä yksittäisiä henkilöitä ja 

organisaatioita vastaan, jos sillä on 

uskottavia todisteita terrorismin 

rahoittamisesta tai muusta siihen liittyvästä 

avunannosta; 

73. kehottaa jäsenvaltioita osallistumaan 

tähän ulkoisten rahoitusvirtojen 

jäljittämiseen ja varmistamaan avoimuuden 

ja osoittamaan sitä suhteissaan tiettyihin 

Persianlahden maihin, jotta tehostetaan 

yhteistyötä ja valotetaan siten terrorismin 

ja fundamentalismin rahoitusta Afrikassa ja 

Lähi-idässä samoin kuin joidenkin 

Euroopassa toimivien organisaatioiden 

rahoitusta; kannustaa jäsenvaltioita 

tekemään yhteistyötä terroristijärjestöille 

ratkaisevan tärkeitä tuloja tuovan öljyn 

laittoman kaupan lopettamiseksi; katsoo, 

että jäsenvaltioiden on epäröimättä 

käytettävä rajoittavia toimenpiteitä 

yksittäisiä henkilöitä ja organisaatioita 

vastaan, jos sillä on uskottavia todisteita 

terrorismin rahoittamisesta tai muusta 

siihen liittyvästä avunannosta; 

Or. en 

 

 


