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Πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 58 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

58. δεηεί από ηελ ΕΕ λα ελδπλακώζεη ηε 

ζπλεξγαζία ηεο κε πεξηθεξεηαθνύο 

εηαίξνπο πξνθεηκέλνπ λα πεξηνξηζηεί ε 

παξάλνκε δηαθίλεζε όπισλ, εζηηάδνληαο 

ηελ πξνζνρή ηεο ηδίσο ζε ρώξεο από ηηο 

νπνίεο πξνέξρεηαη ε ηξνκνθξαηία, θαη λα 

παξαθνινπζεί ζηελά ηελ εμαγσγή νπιηθώλ 

ζπζηεκάησλ πνπ ζα κπνξνύζαλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνύλ από ηνπο ηξνκνθξάηεο· 

δεηεί επίζεο λα εληζρπζνύλ ηα κέζα 

εμσηεξηθήο πνιηηηθήο θαη ζπλεξγαζίαο κε 

ηξίηεο ρώξεο πξνθεηκέλνπ λα 

θαηαπνιεκεζεί ε ρξεκαηνδόηεζε 

ηξνκνθξαηηθώλ νξγαλώζεσλ· 

58. δεηεί από ηελ ΕΕ λα ελδπλακώζεη ηε 

ζπλεξγαζία ηεο κε πεξηθεξεηαθνύο 

εηαίξνπο πξνθεηκέλνπ λα πεξηνξηζηεί ε 

παξάλνκε δηαθίλεζε όπισλ, εζηηάδνληαο 

ηελ πξνζνρή ηεο ηδίσο ζε ρώξεο από ηηο 

νπνίεο πξνέξρεηαη ε ηξνκνθξαηία, θαη λα 

παξαθνινπζεί ζηελά ηελ εμαγσγή νπιηθώλ 

ζπζηεκάησλ πνπ ζα κπνξνύζαλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνύλ από ηνπο ηξνκνθξάηεο· 

δεηεί επίζεο λα εληζρπζνύλ ηα κέζα 

εμσηεξηθήο πνιηηηθήο θαη ζπλεξγαζίαο κε 

ηξίηεο ρώξεο πξνθεηκέλνπ λα 

θαηαπνιεκεζεί ε ρξεκαηνδόηεζε 

ηξνκνθξαηηθώλ νξγαλώζεσλ· ππελζπκίδεη 

ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο δηάζθεςεο 

θνξπθήο ηεο G20, ηεο 16εο Ννεκβξίνπ, 

κε ηα νπνία θαιείηαη ε Οκάδα 

Χξεκαηννηθνλνκηθήο Δξάζεο (FATF) λα 

δξα ηαρύηεξα θαη πην απνηειεζκαηηθά 

όηαλ πξόθεηηαη γηα παξεκπόδηζε ηεο 

ρξεκαηνδόηεζεο ηξνκνθξαηηθώλ 

νξγαλώζεσλ· 
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Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

73. θαιεί ηα θξάηε κέιε λα ζπκκεηάζρνπλ 

ζηηο πξνζπάζεηεο ηρλειαζίαο ησλ 

εμσηεξηθώλ ρξεκαηνδνηηθώλ ξνώλ, 

εμαζθαιίδνληαο θαη ηεξώληαο ηε 

δηαθάλεηα ζηηο ζρέζεηο ηνπο κε νξηζκέλεο 

ρώξεο ηνπ Κόιπνπ, πξνθεηκέλνπ λα 

εληζρπζεί ε ζπλεξγαζία όζνλ αθνξά ηε 

δηαιεύθαλζε ηεο ρξεκαηνδόηεζεο ηεο 

ηξνκνθξαηίαο θαη ηνπ θνληακεληαιηζκνύ 

ζηελ Αθξηθή θαη ηε Μέζε Αλαηνιή, 

θαζώο θαη νξηζκέλσλ ελώζεσλ ζηελ 

Επξώπε· θξνλεί όηη ηα θξάηε κέιε δελ 

πξέπεη λα δηζηάδνπλ λα επηβάιινπλ 

πεξηνξηζηηθά κέηξα θαηά αηόκσλ θαη 

νξγαλώζεσλ, όηαλ πθίζηαληαη αμηόπηζηα 

απνδεηθηηθά ζηνηρεία πεξί ρξεκαηνδόηεζεο 

ηεο ηξνκνθξαηίαο ή άιιεο κνξθήο 

ζπλελνρήο κε απηήλ· 

73. θαιεί ηα θξάηε κέιε λα ζπκκεηάζρνπλ 

ζηηο πξνζπάζεηεο ηρλειαζίαο ησλ 

εμσηεξηθώλ ρξεκαηνδνηηθώλ ξνώλ, 

εμαζθαιίδνληαο θαη ηεξώληαο ηε 

δηαθάλεηα ζηηο ζρέζεηο ηνπο κε νξηζκέλεο 

ρώξεο ηνπ Κόιπνπ, πξνθεηκέλνπ λα 

εληζρπζεί ε ζπλεξγαζία όζνλ αθνξά ηε 

δηαιεύθαλζε ηεο ρξεκαηνδόηεζεο ηεο 

ηξνκνθξαηίαο θαη ηνπ θνληακεληαιηζκνύ 

ζηελ Αθξηθή θαη ηε Μέζε Αλαηνιή, 

θαζώο θαη νξηζκέλσλ ελώζεσλ ζηελ 

Επξώπε· ελζαξξύλεη ηα θξάηε κέιε λα 

ζπλεξγαζηνύλ γηα ηελ εμάιεηςε ηεο 

καύξεο αγνξάο πεηξειαίνπ πνπ απνηειεί 

νπζηαζηηθή πεγή ρξεκαηνδόηεζεο γηα ηηο 

ηξνκνθξαηηθέο νξγαλώζεηο· θξνλεί όηη ηα 

θξάηε κέιε δελ πξέπεη λα δηζηάδνπλ λα 

επηβάιινπλ πεξηνξηζηηθά κέηξα θαηά 

αηόκσλ θαη νξγαλώζεσλ, όηαλ πθίζηαληαη 

αμηόπηζηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία πεξί 

ρξεκαηνδόηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο ή 

άιιεο κνξθήο ζπλελνρήο κε απηήλ· 
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