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2015/2063(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 58 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

58. verzoekt de EU om de samenwerking 

met de regionale partners te versterken 

teneinde de wapenhandel te beteugelen en 

daarbij de aandacht met name te richten op 

de landen waar het terrorisme zijn 

oorsprong vindt, en om de uitvoer van 

wapens die kunnen worden gebruikt door 

terroristen nauwlettend te volgen; roept 

ook op tot versterking van de instrumenten 

van het buitenlands beleid en een grotere 

betrokkenheid bij derde landen om de 

financiering van terroristische organisaties 

tegen te gaan; 

58. verzoekt de EU om de samenwerking 

met de regionale partners te versterken 

teneinde de wapenhandel te beteugelen en 

daarbij de aandacht met name te richten op 

de landen waar het terrorisme zijn 

oorsprong vindt, en om de uitvoer van 

wapens die kunnen worden gebruikt door 

terroristen nauwlettend te volgen; roept 

ook op tot versterking van de instrumenten 

van het buitenlands beleid en een grotere 

betrokkenheid bij derde landen om de 

financiering van terroristische organisaties 

tegen te gaan; vestigt de aandacht op de 

conclusies van de G20 van 16 november, 

waarin de Financiële Actiegroep 

(Financial Action Task Force - FATF) 

wordt gevraagd voortvarender en 

doeltreffender te handelen wanneer het 

gaat om het droogleggen van de 

financieringsbronnen van terroristische 

organisaties; 

Or. en 
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Ontwerpresolutie 

Paragraaf 73 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

73. verzoekt de lidstaten mee te werken 

aan het traceren van de externe 

geldstromen en te zorgen voor en blijk te 

geven van transparantie in hun 

betrekkingen met bepaalde Golfstaten, 

teneinde de samenwerking te versterken en 

zo licht te werpen op de financiering van 

terrorisme en fundamentalisme in Afrika 

en het Midden-Oosten, maar ook van 

bepaalde organisaties in Europa; is van 

mening dat de lidstaten niet mogen 

aarzelen om beperkende maatregelen in te 

stellen tegen individuen en organisaties 

indien er geloofwaardig bewijs is dat zij 

terrorisme financieren of er op een andere 

manier aan medeplichtig zijn; 

73. verzoekt de lidstaten mee te werken 

aan het traceren van de externe 

geldstromen en te zorgen voor en blijk te 

geven van transparantie in hun 

betrekkingen met bepaalde Golfstaten, 

teneinde de samenwerking te versterken en 

zo licht te werpen op de financiering van 

terrorisme en fundamentalisme in Afrika 

en het Midden-Oosten, maar ook van 

bepaalde organisaties in Europa; spoort de 

lidstaten ertoe aan mee te werken aan de 

uitbanning van de zwarte markt voor olie, 

een essentiële inkomstenbron voor 

terroristische organisaties; is van mening 

dat de lidstaten niet mogen aarzelen om 

beperkende maatregelen in te stellen tegen 

individuen en organisaties indien er 

geloofwaardig bewijs is dat zij terrorisme 

financieren of er op een andere manier aan 

medeplichtig zijn; 

Or. en 

 

 


