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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

58. solicită UE să își intensifice cooperarea 

cu partenerii regionali în scopul de a 

reduce traficul de arme, vizând în special 

țările din care provin teroriști, și să 

urmărească îndeaproape exporturile de 

armament care ar putea fi exploatate de 

către teroriști; de asemenea, solicită 

consolidarea instrumentelor de politică 

externă și a angajamentului cu țările terțe 

pentru a contracara finanțarea 

organizațiilor teroriste; 

58. solicită UE să își intensifice cooperarea 

cu partenerii regionali în scopul de a 

reduce traficul de arme, vizând în special 

țările din care provine terorismul, și să 

urmărească îndeaproape exporturile de 

armament care ar putea fi exploatate de 

către teroriști; de asemenea, solicită 

consolidarea instrumentelor de politică 

externă și a angajamentului cu țările terțe 

pentru a contracara finanțarea 

organizațiilor teroriste; atrage atenția 

asupra concluziilor summitului G20 din 

16 noiembrie, care solicită Grupului de 

Acțiune Financiară Internațională 

(GAFI) să acționeze mai rapid și mai 

eficient în privința întreruperii finanțării 

organizațiilor teroriste; 

Or. en 



 

AM\1079063RO.doc  PE571.050v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

 

18.11.2015 A8-0316/2 

Amendamentul  2 

Cecilia Wikström, Maite Pagazaurtundúa Ruiz 

în numele Grupului ALDE 

 

Raport A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Prevenirea radicalizării și recrutării de cetățeni europeni de către organizații teroriste 

2015/2063(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 73 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

73. invită statele membre să participe la 

acest efort de trasabilitate a fluxurilor 

financiare externe și să asigure și să dea 

dovadă de transparență în ceea ce privește 

relațiile lor cu anumite țări din Golf, pentru 

a consolida cooperarea cu scopul de a face 

lumină asupra finanțării terorismului și 

fundamentalismului din Africa și Orientul 

Mijlociu, dar și a unor organizații din 

Europa; consideră că statele membre nu ar 

trebui să întârzie să aplice măsuri 

restrictive împotriva persoanelor și a 

organizațiilor în cazul în care există dovezi 

credibile de finanțare sau de complicitate 

de orice alt tip la activități teroriste; 

73. invită statele membre să participe la 

acest efort de trasabilitate a fluxurilor 

financiare externe și să asigure și să dea 

dovadă de transparență în ceea ce privește 

relațiile lor cu anumite țări din Golf, pentru 

a consolida cooperarea cu scopul de a face 

lumină asupra finanțării terorismului și 

fundamentalismului, din Africa și Orientul 

Mijlociu, dar și de către unele organizații 

din Europa; încurajează statele membre să 

colaboreze la eliminarea pieței negre a 

petrolului, care asigură un venit esențial 

pentru organizațiile teroriste; consideră că 

statele membre nu ar trebui să întârzie să 

aplice măsuri restrictive împotriva 

persoanelor și a organizațiilor în cazul în 

care există dovezi credibile de finanțare 

sau de complicitate de orice alt tip la 

activități teroriste; 

Or. en 

 

 


