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Punkt 58 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

58. opfordrer EU til at øge sit samarbejde 

med de regionale partnere for at bremse 

våbenhandelen, navnlig rettet mod de 

lande, som terrorismen stammer fra, og 

holde nøje øje med eksporten af våben, der 

kan anvendes af terrorister; opfordrer også 

til en styrkelse af de udenrigspolitiske 

instrumenter og samarbejdet med 

tredjelande med henblik på bekæmpelse af 

finansieringen af terrororganisationer; 

58. opfordrer EU til at øge sit samarbejde 

med de regionale partnere for at bremse 

våbenhandelen, navnlig rettet mod de 

lande, som terrorismen stammer fra, og 

holde nøje øje med eksporten af våben, der 

kan anvendes af terrorister; opfordrer også 

til en styrkelse af de udenrigspolitiske 

instrumenter og samarbejdet med 

tredjelande med henblik på bekæmpelse af 

finansieringen af terrororganisationer; 

henleder opmærksomheden på 

konklusionerne fra G20-topmødet den 16. 

november, hvori Den Finansielle 

Aktionsgruppe vedrørende Hvidvaskning 

af Penge (FATF) opfordres til at handle 

hurtigere og mere effektivt, hvad angår 

standsning af finansiering til 

terrororganisationer; 

Or. en 
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73. opfordrer medlemsstaterne til at deltage 

i indsatsen for at spore eksterne finansielle 

strømme og sikre og vise åbenhed i deres 

forbindelser med visse Golfstater med 

henblik på at styrke samarbejdet for at 

kaste lys over finansieringen af terrorisme 

og fundamentalisme i Afrika og 

Mellemøsten, men også finansieringen af 

visse organisationer i Europa; mener, at 

medlemsstaterne ikke bør tøve med at 

anvende restriktive foranstaltninger mod 

enkeltpersoner og organisationer, hvor der 

er troværdig dokumentation for 

finansiering eller anden medvirken til 

terrorisme; 

73. opfordrer medlemsstaterne til at deltage 

i indsatsen for at spore eksterne finansielle 

strømme og sikre og vise åbenhed i deres 

forbindelser med visse Golfstater med 

henblik på at styrke samarbejdet for at 

kaste lys over finansieringen af terrorisme 

og fundamentalisme i Afrika og 

Mellemøsten, men også finansieringen af 

visse organisationer i Europa; tilskynder 

medlemsstaterne til at samarbejde om at 

tilintetgøre det sorte marked for olie, der 

giver terrororganisationer væsentlige 

indtægter; mener, at medlemsstaterne ikke 

bør tøve med at anvende restriktive 

foranstaltninger mod enkeltpersoner og 

organisationer, hvor der er troværdig 

dokumentation for finansiering eller anden 

medvirken til terrorisme; 

Or. en 

 

 


