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18.11.2015 A8-0316/1 

Módosítás  1 

Cecilia Wikström, Maite Pagazaurtundúa Ruiz 

az ALDE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Az európai polgárok radikalizálódásának és terrorista szervezetek általi toborzásának 

megelőzése 

2015/2063(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

58 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

58. felszólítja az Uniót, hogy fokozza a 

regionális partnerekkel folytatott 

együttműködését a fegyverkereskedelem 

megfékezése terén, különösen a 

terrorizmus kiindulási országait 

megcélozva, és kövesse szorosan nyomon 

az olyan fegyverexportokat, amelyeket a 

terroristák saját javukra fordíthatnak; 

szorgalmazza továbbá a külpolitikai 

eszközök megerősítését, valamint a 

harmadik országokkal való együttműködést 

a terrorista szervezetek finanszírozásának 

megakadályozása érdekében; 

58. felszólítja az Uniót, hogy fokozza a 

regionális partnerekkel folytatott 

együttműködését a fegyverkereskedelem 

megfékezése terén, különösen a 

terrorizmus kiindulási országait 

megcélozva, és kövesse szorosan nyomon 

az olyan fegyverexportokat, amelyeket a 

terroristák saját javukra fordíthatnak; 

szorgalmazza továbbá a külpolitikai 

eszközök megerősítését, valamint a 

harmadik országokkal való együttműködést 

a terrorista szervezetek finanszírozásának 

megakadályozása érdekében; felhívja a 

figyelmet a G20-ak november 16-i 

csúcstalálkozójának következtetésére, 

mely felszólítja a Pénzügyi Akció 

Munkacsoportot (FATF), hogy 

gyorsabban és hatékonyabban lépjen fel a 

terrorista szervezetek finanszírozásának 

megakadályozásával kapcsolatban; 

Or. en 
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Módosítás  2 

Cecilia Wikström, Maite Pagazaurtundúa Ruiz 

az ALDE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Az európai polgárok radikalizálódásának és terrorista szervezetek általi toborzásának 

megelőzése 

2015/2063(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

73 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

73. felszólítja a tagállamokat, hogy 

vállaljanak részt a külső pénzáramlások 

nyomon követhetőségét célzó 

erőfeszítésekben, és tegyék átláthatóvá az 

egyes Öböl-menti országokkal fenntartott 

kapcsolataikat a terrorizmus és a 

fundamentalizmus afrikai, közel-keleti, sőt, 

egyes európai szervezetektől érkező 

finanszírozásának felderítésére irányuló 

együttműködés megerősítése céljából; 

meggyőződése, hogy a tagállamoknak 

habozás nélkül korlátozó intézkedéseket 

kellene foganatosítaniuk azon 

magánszemélyekkel és szervezetekkel 

szemben, amelyekről hitelt érdemlően 

bebizonyosodik, hogy finanszírozás 

nyújtásával vagy egyéb módon támogattak 

terrorista szervezeteket; 

73. felszólítja a tagállamokat, hogy 

vállaljanak részt a külső pénzáramlások 

nyomon követhetőségét célzó 

erőfeszítésekben, és tegyék átláthatóvá az 

egyes Öböl-menti országokkal fenntartott 

kapcsolataikat a terrorizmus és a 

fundamentalizmus afrikai, közel-keleti, sőt, 

egyes európai szervezetektől érkező 

finanszírozásának felderítésére irányuló 

együttműködés megerősítése céljából; arra 

ösztönzi a tagállamokat, hogy működjenek 

együtt az olaj feketepiacának 

felszámolásában, amely jelentős bevételt 

biztosít a terrorista szervezeteknek; 
meggyőződése, hogy a tagállamoknak 

habozás nélkül korlátozó intézkedéseket 

kellene foganatosítaniuk azon 

magánszemélyekkel és szervezetekkel 

szemben, amelyekről hitelt érdemlően 

bebizonyosodik, hogy finanszírozás 

nyújtásával vagy egyéb módon támogattak 

terrorista szervezeteket; 

Or. en 

 

 


