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18.11.2015 A8-0316/19 

Amendement  19 

Barbara Spinelli, Curzio Maltese, Kostas Chrysogonos, Matt Carthy, Sofia Sakorafa, 

Patrick Le Hyaric, Stelios Kouloglou, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Lola Sánchez 

Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Kostadinka Kuneva, 

Martina Anderson, Malin Björk 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Het voorkomen van de radicalisering en werving van Europese burgers door terroristische 

organisaties 

2015/2063(INI) 

Ontwerpresolutie 

Overweging F bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 F bis. Overwegende dat discriminatie en 

beperkingen van de vrijheden en rechten 

van individuele burgers, alsook 

marginalisering en onachtzaamheid 

enkele van de diepere oorzaken zijn van 

de onverschilligheid en het gebrek aan 

verantwoordelijkheidszin van vele 

jongeren uit de voorsteden, en 

overwegende dat er in deze voorstedelijke 

gebieden sterk bezuinigd is op de 

middelen die worden uitgetrokken voor in 

de plaatselijke gemeenschap verankerde 

projecten;  

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/20 

Amendement  20 

Barbara Spinelli, Curzio Maltese, Matt Carthy, Sofia Sakorafa, Stelios Kouloglou, 

Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, 

Tania González Peñas, Martina Anderson, Malin Björk 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Het voorkomen van de radicalisering en werving van Europese burgers door terroristische 

organisaties 

2015/2063(INI) 

Ontwerpresolutie 

Overweging G 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

G. overwegende dat radicalisering niet 

beperkt blijft tot een bepaalde ideologie of 

een bepaald geloof, maar in elke ideologie 

of elk geloof kan optreden; 

G. overwegende dat gewelddadige 

radicalisering niet beperkt blijft tot een 

bepaalde ideologie of een bepaald geloof, 

maar in elke ideologie of elk geloof kan 

optreden, en overwegende dat religie niet 

de alomvattende identiteit van een 

persoon is, en ook niet mag zijn, en dat 

wanneer men een persoon beschouwt als 

vastgeworteld in één, en slechts één, 

categorie, dit een negatie vormt van de 

complexe onderlinge verwevenheid van 

meervoudige groepen en loyaliteiten, 

waarbij de volle rijkdom van een 

mensenleven gereduceerd wordt tot een 

welomschreven formule waarbij ervan 

wordt uitgegaan dat iedere persoon 

slechts in één enkele categorie te plaatsen 

is; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/21 

Amendement  21 

Barbara Spinelli, Curzio Maltese, Kostas Chrysogonos, Matt Carthy, Sofia Sakorafa, 

Stelios Kouloglou, Kateřina Konečná, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres 

Martínez, Tania González Peñas, Kostadinka Kuneva, Martina Anderson, Malin Björk 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Het voorkomen van de radicalisering en werving van Europese burgers door terroristische 

organisaties 

2015/2063(INI) 

Ontwerpresolutie 

Overweging G bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 G bis. overwegende dat een van de 

argumenten die gewelddadige extremisten 

gebruiken om jongeren te werven, luidt 

dat de islamofobie toeneemt na jaren van 

oorlog tegen het terrorisme, en dat 

Europa niet langer een plaats is waar 

moslims welkom zijn of in gelijkheid 

kunnen leven en waar zij hun geloof 

kunnen belijden zonder discriminatie of 

stigmatisering; overwegende dat dit kan 

leiden tot een gevoel van kwetsbaarheid, 

agressieve woede, frustratie, eenzaamheid 

en sociaal isolement; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/22 

Amendement  22 

Barbara Spinelli, Curzio Maltese, Kostas Chrysogonos, Matt Carthy, Sofia Sakorafa, 

Patrick Le Hyaric, Stelios Kouloglou, Kateřina Konečná, Maštálka, Marina Albiol 

Guzmán, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, 

Kostadinka Kuneva, Martina Anderson, Dimitrios Papadimoulis, Malin Björk 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Het voorkomen van de radicalisering en werving van Europese burgers door terroristische 

organisaties 

2015/2063(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf -1 (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 –1. veroordeelt in het licht van de 

dramatische gebeurtenissen in Parijs, de 

moorddadige aanvallen en betuigt zijn 

medeleven en solidariteit met de 

slachtoffers en hun families; herhaalt dat 

stelling moet worden genomen tegen 

geweld; veroordeelt het gebruik van 

stereotypen en xenofoob en racistisch 

taalgebruik en praktijken door individuele 

personen en collectieve overheden die de 

terroristische aanslagen direct of indirect 

in verband brengen met de vluchtelingen 

die momenteel hun land ontvluchten op 

zoek naar een veilige haven, op de vlucht 

voor de oorlog en het geweld dat ze 

dagelijks in hun thuislanden 

ondervinden;  

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/23 

Amendement  23 

Barbara Spinelli, Curzio Maltese, Kostas Chrysogonos, Matt Carthy, Sofia Sakorafa, 

Patrick Le Hyaric, Stelios Kouloglou, Kateřina Konečná, Marina Albiol Guzmán, Lola 

Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Kostadinka 

Kuneva, Martina Anderson 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Het voorkomen van de radicalisering en werving van Europese burgers door terroristische 

organisaties 

2015/2063(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 1 bis. verwerpt de valse tweedeling tussen 

veiligheid en vrijheid; is van oordeel dat 

de vrijheid van het individu en de 

eerbiediging van de grondrechten binnen 

elke maatschappij een hoeksteen van en 

een voorwaarde voor veiligheid vormen; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/24 

Amendement  24 

Barbara Spinelli, Curzio Maltese, Matt Carthy, Sofia Sakorafa, Patrick Le Hyaric, 

Stelios Kouloglou, Kateřina Konečná, Marina Albiol Guzmán, Jiří Maštálka, Lola 

Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Kostadinka 

Kuneva, Martina Anderson, Malin Björk 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Het voorkomen van de radicalisering en werving van Europese burgers door terroristische 

organisaties 

2015/2063(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 2 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 2 bis. is zeer kritisch over de rol die de 

verschillende westerse interventies van de 

afgelopen jaren hebben gespeeld in het 

aanwakkeren van radicalisering, met 

name in Afghanistan, het Midden-Oosten 

en de landen van het zuidelijk 

nabuurschap; benadrukt dat een dergelijk 

beleid het terrorisme bevordert in plaats 

van het tegen te gaan; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/25 

Amendement  25 

Barbara Spinelli, Curzio Maltese, Matt Carthy, Sofia Sakorafa, Patrick Le Hyaric, 

Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González 

Peñas, Martina Anderson 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Het voorkomen van de radicalisering en werving van Europese burgers door terroristische 

organisaties 

2015/2063(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 19 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

19. stelt dat de internetsector en de 

aanbieders van internetdiensten het via de 

weergave van zoekresultaten op internet 

mogelijk moeten maken voortaan een 

hogere plaats toe te kennen aan 

preventieve boodschappen waarmee wordt 

ingegaan tegen terrorismeverheerlijkende 

boodschappen; is van mening dat er 

binnen Europol een specifieke Europese 

cel moet worden opgericht om goede 

praktijken in de lidstaten te delen, in 

voortdurende samenwerking met de 

internetaanbieders, teneinde de aandacht 

te vestigen op boodschappen tegen 

haatzaaiende en 

terrorismeverheerlijkende verhalen, en zo 

de radicalisering via internet te 

bemoeilijken; roept de Commissie en de 

lidstaten op een doeltreffend gebruik van 

tegengeluiden en risicobeperkende 

maatregelen op internet te ondersteunen; 

19. meent dat de webbedrijven via de 

weergave van zoekresultaten op internet de 

mogelijkheid hebben boodschappen ter 

voorkoming van radicalisering te 

bevorderen; merkt evenwel op dat het, in 

een bijzonder complexe omgeving, 

averechts kan werken of uitpakken als 

zulke bedrijven optreden als burgerwacht; 

merkt op dat dergelijke bedrijven noch 

over de democratische legitimiteit noch 

over de motivatie beschikken om de 

zorgvuldige, voortdurende 

beoordelingsprocessen in te voeren die 

noodzakelijk zijn om dergelijke 

activiteiten veilig uit te voeren; roept de 

Commissie en de lidstaten op een 

doeltreffend gebruik van tegengeluiden en 

risicobeperkende maatregelen op internet 

te ondersteunen; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/26 

Amendement  26 

Barbara Spinelli, Curzio Maltese, Kostas Chrysogonos, Matt Carthy, Sofia Sakorafa, 

Stelios Kouloglou, Kateřina Konečná, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres 

Martínez, Tania González Peñas, Kostadinka Kuneva, Martina Anderson 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Het voorkomen van de radicalisering en werving van Europese burgers door terroristische 

organisaties 

2015/2063(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 28 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

28. benadrukt dat de diversiteit en 

multiculturele gemeenschappen in Europa 

een wezenlijk onderdeel van haar sociale 

structuur uitmaken en essentieel 

cultuurgoed zijn; is van mening dat beleid 

ter bestrijding van radicalisering tactvol en 

evenredig moet zijn, zodat de 

uiteenlopende sociale structuren van de 

gemeenschappen worden geëerbiedigd en 

versterkt; 

28. benadrukt dat de diversiteit en 

multiculturele gemeenschappen in Europa 

een wezenlijk onderdeel van haar sociale 

structuur uitmaken en essentieel 

cultuurgoed zijn; is van mening dat beleid 

ter bestrijding van radicalisering tactvol en 

evenredig moet zijn, zodat de 

uiteenlopende sociale structuren van de 

gemeenschappen worden geëerbiedigd en 

versterkt; roept de lidstaten op een beleid 

te voeren dat gebaseerd is op de 

bevordering van gelijkheid en 

responsabilisering van gemarginaliseerde 

individuen om de obstakels van 

discriminatie en structurele armoede op te 

heffen en tegelijk de democratische 

processen te verbeteren;  

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/27 

Amendement  27 

Barbara Spinelli, Curzio Maltese, Matt Carthy, Sofia Sakorafa, Stelios Kouloglou, 

Kateřina Konečná, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González 

Peñas, Kostadinka Kuneva, Martina Anderson 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Het voorkomen van de radicalisering en werving van Europese burgers door terroristische 

organisaties 

2015/2063(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 29 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

29. benadrukt dat het van belang is 

deradicaliseringsprogramma's te 

combineren met maatregelen als het 

aangaan van partnerschappen met 

vertegenwoordigers van gemeenschappen, 

investeren in sociale en buurtprojecten om 

economische en geografische 

marginalisering te doorbreken, alsmede 

begeleidingsprojecten voor vervreemde en 

uitgesloten jongeren die dreigen te 

radicaliseren; herinnert eraan dat alle 

lidstaten verplicht zijn de antidiscriminatie-

instrumenten van de EU zorgvuldig toe te 

passen en in het kader van de strategie 

tegen radicalisering doeltreffend op te 

treden tegen discriminatie, haatuitingen en 

haatmisdrijven; 

29. benadrukt dat het van belang is 

deradicaliseringsprogramma's te 

combineren met maatregelen als het 

aangaan van partnerschappen met 

vertegenwoordigers van gemeenschappen, 

investeren in sociale en buurtprojecten om 

economische en geografische 

marginalisering te doorbreken en in een 

nieuwe, aan maatschappelijke 

veranderingen aangepaste stadsplanning, 

alsmede in begeleidingsprojecten voor 

vervreemde en uitgesloten jongeren; 

herinnert eraan dat alle lidstaten verplicht 

zijn de antidiscriminatie-instrumenten van 

de EU zorgvuldig toe te passen en in het 

kader van de strategie tegen radicalisering 

doeltreffend op te treden tegen 

discriminatie, haatuitingen en 

haatmisdrijven; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/28 

Amendement  28 

Barbara Spinelli, Curzio Maltese, Kostas Chrysogonos, Matt Carthy, Sofia Sakorafa, 

Patrick Le Hyaric, Stelios Kouloglou, Kateřina Konečná, Lola Sánchez Caldentey, 

Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Kostadinka Kuneva, Martina 

Anderson 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Het voorkomen van de radicalisering en werving van Europese burgers door terroristische 

organisaties 

2015/2063(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 30 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 30 bis. verwelkomt de EU-brede 

initiatieven voor het wegwerken van de 

lacunes in de uitvoering van het beleid en 

de praktijken inzake migrantenintegratie, 

zoals het initiatief "Integrating Cities", 

dat in 2006 door EUROCITIES en de 

Commissie is gelanceerd; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/29 

Amendement  29 

Barbara Spinelli, Curzio Maltese, Kostas Chrysogonos, Matt Carthy, Sofia Sakorafa, 

Patrick Le Hyaric, Stelios Kouloglou, Marina Albiol Guzmán, Lola Sánchez Caldentey, 

Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Kostadinka Kuneva, Martina 

Anderson, Malin Björk 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Het voorkomen van de radicalisering en werving van Europese burgers door terroristische 

organisaties 

2015/2063(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 35 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 35 bis. herinnert eraan dat de toename 

van islamofobie in de Europese Unie 

bijdraagt tot de maatschappelijke 

uitsluiting van moslims, wat een 

voedingsbodem kan vormen voor 

kwetsbare individuen om toe te treden tot 

gewelddadige extremistische organisaties; 

meent dat de islamofobie in Europa dan 

weer wordt uitgebuit door organisaties als 

IS voor propaganda- en 

wervingsdoeleinden; beveelt derhalve aan 

een Europees kader voor de vaststelling 

van nationale strategieën ter bestrijding 

van islamofobie goed te keuren, teneinde 

ook vormen van discriminatie aan te 

pakken die de toegang tot onderwijs, werk 

en huisvesting belemmeren; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/30 

Amendement  30 

Barbara Spinelli, Curzio Maltese, Matt Carthy, Sofia Sakorafa, Stelios Kouloglou, 

Marina Albiol Guzmán, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania 

González Peñas, Kostadinka Kuneva, Martina Anderson 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Het voorkomen van de radicalisering en werving van Europese burgers door terroristische 

organisaties 

2015/2063(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 37 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 37 bis. verzet zich tegen het huidige 

klimaat waarin paranoïde angst wordt 

gewekt om er nog meer 

terrorismebestrijdingsmaatregelen door te 

jagen voordat de wettelijke noodzaak 

daarvan of het huidige arsenaal aan 

terrorismebestrijdingsmaatregelen is 

beoordeeld; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/31 

Amendement  31 

Barbara Spinelli, Curzio Maltese, Kostas Chrysogonos, Matt Carthy, Sofia Sakorafa, 

Patrick Le Hyaric, Stelios Kouloglou, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Marina Albiol 

Guzmán, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, 

Kostadinka Kuneva, Martina Anderson 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Het voorkomen van de radicalisering en werving van Europese burgers door terroristische 

organisaties 

2015/2063(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 43 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 43 bis. is van mening dat het bestrijden 

van illegale wapenhandel voor de EU een 

prioriteit moet zijn bij de aanpak van 

zware en georganiseerde internationale 

criminaliteit; vindt met name dat er nog 

meer moet worden samengewerkt op het 

gebied van mechanismen voor het 

uitwisselen van informatie en de 

traceerbaarheid en vernietiging van 

verboden wapens; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/32 

Amendement  32 

Barbara Spinelli, Curzio Maltese, Kostas Chrysogonos, Matt Carthy, Sofia Sakorafa, 

Patrick Le Hyaric, Stelios Kouloglou, Marina Albiol Guzmán, Lola Sánchez Caldentey, 

Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Kostadinka Kuneva, Martina 

Anderson 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Het voorkomen van de radicalisering en werving van Europese burgers door terroristische 

organisaties 

2015/2063(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 43 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 43 ter. heeft zware kritiek op de intense 

wapenhandel van sommige EU-lidstaten 

met een aantal bijzonder repressieve leden 

van de Arabische Liga (LAS), zoals 

Saudi-Arabië, Egypte en Marokko; 

verzoekt de Raad in dit verband na te 

gaan of er sprake is geweest van enige 

inbreuk op de EU-gedragscode voor de 

wapenuitvoer, en stringente maatregelen 

vast te stellen om te waarborgen dat deze 

gedragscode door alle leden volledig 

wordt nageleefd; verzoekt de uitvoer van 

traangas en materiaal voor het in 

bedwang houden van mensenmassa's 

naar landen van de LAS op te schorten en 

te verbieden totdat er onderzoek is 

verricht naar oneigenlijk gebruik ervan 

en totdat degenen die zich aan dat 

oneigenlijke gebruik schuldig hebben 

gemaakt, ter verantwoording zijn 

geroepen; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/33 

Amendement  33 

Barbara Spinelli, Curzio Maltese, Matt Carthy, Sofia Sakorafa, Patrick Le Hyaric, 

Stelios Kouloglou, Marina Albiol Guzmán, Kostadinka Kuneva, Martina Anderson 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Het voorkomen van de radicalisering en werving van Europese burgers door terroristische 

organisaties 

2015/2063(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 45 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 45 bis. vindt dat we de verleiding moeten 

weerstaan om, zoals in het verleden, in 

naam van de veiligheid, de stabiliteit en de 

bestrijding van gewelddadig extremisme, 

in zee te gaan met bepaalde autoritaire 

regimes die lid zijn van de LAS, aangezien 

dit niet alleen kortzichtig maar ook 

ondoeltreffend is; uit zijn bezorgdheid 

over het opvoeren van de samenwerking 

met zeer repressieve staten die zich 

bezondigen aan grootschalige 

mensenrechtenschendingen, waaronder 

de toepassing van de doodstraf voor een 

hele reeks misdrijven, foltering, 

lijfstraffen, willekeurige executies en 

detenties, massale militaire rechtszaken, 

hardhandig optreden tegen 

maatschappelijke protesten en bezetting 

van andere gebieden; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/34 

Amendement  34 

Barbara Spinelli, Curzio Maltese, Matt Carthy, Sofia Sakorafa, Patrick Le Hyaric, 

Stelios Kouloglou, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía 

Torres Martínez, Tania González Peñas, Kostadinka Kuneva, Martina Anderson 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Het voorkomen van de radicalisering en werving van Europese burgers door terroristische 

organisaties 

2015/2063(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 46 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 46 bis. is van mening dat de EU in het 

kader van de evaluatie van het Europees 

nabuurschapsbeleid (ENB) haar externe 

beleid, en met name haar strategie voor 

het zuidelijke Middellandse-Zeegebied, 

grondig moet herzien, aangezien dit 

gefaald heeft; verzoekt de EU een nieuw 

kader te scheppen voor de betrekkingen 

met de landen en regio's in kwestie op 

basis van niet-inmenging in hun 

binnenlandse aangelegenheden en 

eerbiediging van hun soevereiniteit, met 

als doel de ontwikkeling van naburige 

gebieden te ondersteunen en 

werkgelegenheid en onderwijs te 

bevorderen, en niet op basis van 

"associatieovereenkomsten" die vooral 

bedoeld zijn om vrijhandelszones in te 

stellen die de belangen van grote 

bedrijven aan Europese zijde dienen; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/35 

Amendement  35 

Barbara Spinelli, Curzio Maltese, Kostas Chrysogonos, Matt Carthy, Sofia Sakorafa, 

Patrick Le Hyaric, Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres 

Martínez, Tania González Peñas, Kostadinka Kuneva, Martina Anderson 
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Verslag A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Het voorkomen van de radicalisering en werving van Europese burgers door terroristische 

organisaties 

2015/2063(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 48 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 48 bis. is bezorgd over het feit dat in het 

terrorismebestrijdingsbeleid van de EU de 

nadruk ligt op militaire "oplossingen", 

wat resulteert in tal van militaire 

steunprogramma's voor autoritaire 

regimes die tot doel hebben hun militaire 

capaciteit te versterken, waardoor hun 

repressieve beleid wordt gesteund; 

Or. en 

 

 


