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18.11.2015 A8-0316/1 

Pozmeňujúci návrh  1 

Cecilia Wikström, Maite Pagazaurtundúa Ruiz 

v mene skupiny ALDE 

 

Správa A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Predchádzanie radikalizácii a získavaniu európskych občanov teroristickými organizáciami 

2015/2063(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 58 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

58. vyzýva EÚ, aby zintenzívnila svoju 

spoluprácu s regionálnymi partnermi s 

cieľom zamedziť pašovaniu zbraní, a to 

najmä so zameraním na krajiny, odkiaľ 

terorizmus pochádza, a aby pozorne 

sledovala vývoz zbraní, ktoré by mohli byť 

zneužité teroristami; vyzýva tiež na 

posilnenie nástrojov zahraničnej politiky 

a spolupráce s tretími krajinami s cieľom 

bojovať proti financovaniu teroristických 

organizácií; 

58. vyzýva EÚ, aby zintenzívnila svoju 

spoluprácu s regionálnymi partnermi s 

cieľom zamedziť pašovaniu zbraní, a to 

najmä so zameraním na krajiny, odkiaľ 

terorizmus pochádza, a aby pozorne 

sledovala vývoz zbraní, ktoré by mohli byť 

zneužité teroristami; vyzýva tiež na 

posilnenie nástrojov zahraničnej politiky 

a spolupráce s tretími krajinami s cieľom 

bojovať proti financovaniu teroristických 

organizácií; upozorňuje na závery zo 

samitu G20 zo 16. novembra, v ktorých sa 

Finančná akčná skupina (FATF) vyzýva, 

aby konala pohotovejšie a účinnejšie, 

pokiaľ ide o prerušenie financovania 

teroristických organizácií;  

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/2 

Pozmeňujúci návrh  2 

Cecilia Wikström, Maite Pagazaurtundúa Ruiz 

v mene skupiny ALDE 

 

Správa A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Predchádzanie radikalizácii a verbovanie európskych občanov teroristickými organizáciami 

2015/2063(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 73 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

73. vyzýva členské štáty, aby sa zúčastnili 

tohto úsilia o vystopovanie vonkajších 

finančných tokov a aby zabezpečili a 

preukázali transparentnosť svojich vzťahov 

s niektorými krajinami Perzského zálivu, 

a to na účely posilnenia spolupráce, ktorej 

cieľom bude vniesť svetlo do financovania 

terorizmu a fundamentalizmu v Afrike 

a na Blízkom východe, ako aj niektorých 

organizácií v Európe; domnieva sa, že 

členské štáty by nemali váhať s 

používaním reštriktívnych opatrení voči 

osobám a organizáciám, ak existujú 

dôveryhodné dôkazy o tom, že financujú 

alebo inak podporujú terorizmus; 

73. vyzýva členské štáty, aby sa zúčastnili 

tohto úsilia o vystopovanie vonkajších 

finančných tokov a aby zabezpečili a 

preukázali transparentnosť svojich vzťahov 

s niektorými krajinami Perzského zálivu, 

a to na účely posilnenia spolupráce, ktorej 

cieľom bude vniesť svetlo do financovania 

terorizmu a fundamentalizmu v Afrike 

a na Blízkom východe, ako aj niektorých 

organizácií v Európe; nabáda členské 

štáty, aby spolupracovali pri odstraňovaní 

čierneho trhu s ropou, z ktorého 

pochádzajú hlavné príjmy teroristických 

organizácií; domnieva sa, že členské štáty 

by nemali váhať s používaním 

reštriktívnych opatrení voči osobám a 

organizáciám, ak existujú dôveryhodné 

dôkazy o tom, že financujú alebo inak 

podporujú terorizmus; 

Or. en 

 

 


