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Amendement 1
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten methoden en criteria te 
ontwikkelen op grond waarvan op EU-
niveau een niet-limitatieve lijst kan 
worden opgesteld van chemische en 
biologische stoffen en toxines die een 
specifiek gevaar voor de veiligheid 
inhouden (bijvoorbeeld criteria voor 
economische verliezen, milieuschade, 
toxiciteit, verspreidingspotentieel, enz.);

Or. en

Amendement 2
Gaston Franco

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. spoort de lidstaten die het verst 
gevorderd zijn op het vlak van de 
binnenlandse veiligheid, ondanks het 
gevoelige en bij uitstek nationale karakter 
daarvan, hun informatie, technologie en 
infrastructuur met elkaar te delen, zodat 
overlapping kan worden voorkomen en 
synergieën met Europese meerwaarde 
kunnen worden gecreëerd;

2. spoort de lidstaten die het verst 
gevorderd zijn op het vlak van de 
binnenlandse veiligheid, ondanks het 
gevoelige en bij uitstek nationale karakter 
daarvan, aan hun informatie, technologie 
en infrastructuur met elkaar te delen en 
samen strategische projecten te 
ontwikkelen, zodat versnippering en 
overlapping kunnen worden voorkomen en 
synergieën met Europese meerwaarde 
kunnen worden gecreëerd; verzoekt de 
Commissie en de Raad een databank aan 
te leggen en regelmatig bij te werken van 
de in de lidstaten beschikbare medische 
tegenmaatregelen om te reageren op 
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CBRN-incidenten, het delen van de
bestaande capaciteit te bevorderen en een 
rendabel aankoopbeleid van 
bovengenoemde tegenmaatregelen te 
coördineren;

Or. fr

Amendement 3
Ioan Enciu

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. dringt erop aan dat in het kader van 
de verwerking van de gemeenschappelijke 
databanken van de lidstaten en van de 
gevoelige onderzoeksgegevens passende 
garanties en veiligheidsmaatregelen 
worden ingevoerd omdat een op de 
beveiliging van de gegevens gerichte 
aanpak een betere samenwerking en het 
delen van informatie tussen de instanties 
en organen van de lidstaten zal 
bevorderen;

Or. en

Amendement 4
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. dringt aan op Europese kwaliteits- en 
veiligheidsvoorschriften en op de 
totstandbrenging van een Europees stelsel 
voor certificering van CBRN-
beveiligingsapparatuur en -technologie;

3. dringt aan op de goedkeuring en 
toepassing van Europese kwaliteits- en 
veiligheidsprocedures en -voorschriften
alsook op de totstandbrenging van een 
Europees stelsel voor certificering van 
CBRN-beveiligingsapparatuur en -
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technologie;

Or. en

Amendement 5
Michèle Rivasi

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. dringt aan op Europese kwaliteits- en 
veiligheidsvoorschriften en op de 
totstandbrenging van een Europees stelsel 
voor certificering van CBRN-
beveiligingsapparatuur en -technologie;

3. dringt aan op Europese kwaliteits- en 
veiligheidsvoorschriften voor de 
apparatuur en op de totstandbrenging van 
een Europees stelsel voor certificering van 
CBRN-beveiligingsapparatuur en -
technologie;

Or. fr

Amendement 6
Ioan Enciu

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. dringt aan op de invoering, in 
samenwerking met Europol, van een 
databank die alle CBRN-stoffen bevat, 
waardoor het mogelijk is de handel in en 
het verkeer van deze stoffen op de voet te 
volgen;

Or. en
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Amendement 7
Michèle Rivasi

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. herinnert eraan dat de blootstelling 
aan om het even welke CBRN-stof niet 
onschadelijk is en een risico voor de 
gezondheid kan inhouden;

Or. fr

Amendement 8
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. benadrukt dat de risico's die 
verbonden zijn aan de handel in 
chemische stoffen op het internet nader 
moeten worden onderzocht en dat ter zake 
specifieke acties moeten worden 
ondernomen;

Or. en

Amendement 9
Gaston Franco

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. acht het, gezien de grote versnippering 
van deze markt, dringend noodzakelijk dat 
een Europees industriebeleid op het gebied 
van de civiele veiligheid in Europa tot 
stand komt; pleit voor meer steun aan de 

4. acht het, gezien de grote versnippering 
van deze markt, dringend noodzakelijk dat 
een Europees industriebeleid op het gebied 
van de civiele veiligheid in Europa tot 
stand komt; pleit voor meer steun aan de 
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KMO's en meer samenwerking tussen de 
Europese ondernemingen; spreekt de wens 
uit dat er een projectmanagement tot stand 
komt, dat alle aspecten van CBRN-
beveiligingsprojecten voor zijn rekening 
kan nemen;

KMO's, die instaan voor een aanzienlijk 
deel van de innovatie binnen 
KP7/Veiligheid, en voor meer 
samenwerking (met name 
grensoverschrijdend) tussen de Europese 
ondernemingen; spreekt de wens uit dat er 
een projectmanagement tot stand komt, dat 
alle aspecten van CBRN-
beveiligingsprojecten voor zijn rekening 
kan nemen, waarbij de volledige 
levenscyclus van de CBRN-dreiging 
(preventie, detectie en reactie) is gedekt;
verzoekt de Commissie een strategie voor 
te stellen om de biodefensie-industrie in 
Europa te ontwikkelen;

Or. fr

Amendement 10
Ioan Enciu

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. acht het, gezien de grote versnippering 
van deze markt, dringend noodzakelijk dat 
een Europees industriebeleid op het gebied 
van de civiele veiligheid in Europa tot 
stand komt; pleit voor meer steun aan de 
KMO's en meer samenwerking tussen de 
Europese ondernemingen; spreekt de wens 
uit dat er een projectmanagement tot stand 
komt, dat alle aspecten van CBRN-
beveiligingsprojecten voor zijn rekening 
kan nemen;

4. acht het, gezien de grote versnippering 
van deze markt, dringend noodzakelijk dat 
een Europees industriebeleid op het gebied 
van de civiele veiligheid in Europa tot 
stand komt; pleit voor meer steun aan de 
KMO's, die de belangrijkste motor voor 
innovatie en de heropleving van de 
economie zijn, en voor meer 
samenwerking tussen de Europese 
ondernemingen; spreekt de wens uit dat er 
een projectmanagement tot stand komt, dat 
alle aspecten van CBRN-
beveiligingsprojecten voor zijn rekening 
kan nemen;

Or. en
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Amendement 11
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten de industrie aan te moedigen 
chemische stoffen met een hoog risico te 
vervangen door minder gevaarlijke 
alternatieve producten wanneer dit 
mogelijk en economisch haalbaar is;

Or. en

Amendement 12
Gaston Franco

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. verlangt dat de Commissie bij het 
opstellen van de lijsten van CBRN-agenten 
de impact op de Europese industrie, in het 
bijzonder op chemisch en biologisch vlak, 
in overweging neemt;

5. verlangt dat de Commissie bij het 
opstellen van de lijsten van CBRN-agenten 
de impact op de Europese industrie, in het 
bijzonder op chemisch en biologisch vlak, 
in overweging neemt om te vermijden dat 
regelgeving wordt ingevoerd die de 
Europese industrie penaliseert;

Or. fr

Amendement 13
Michèle Rivasi

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. verlangt dat de Commissie bij het 
opstellen van de lijsten van CBRN-agenten 

5. verlangt dat de Commissie bij het 
opstellen van de lijsten van CBRN-agenten 
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de impact op de Europese industrie, in het 
bijzonder op chemisch en biologisch vlak,
in overweging neemt;

de impact op de Europese industrie in 
overweging neemt;

Or. fr

Amendement 14
Michèle Rivasi

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. onderstreept dat de financiering van 
O&O absoluut gehandhaafd moet blijven;
dringt aan op de ontwikkeling van een op 
Europese leest geschoeid toegepast 
onderzoek en op het lanceren van grote 
demonstratieprogramma's;

6. dringt aan op de ontwikkeling van een 
op Europese leest geschoeid toegepast 
onderzoek op het gebied van veilige 
installaties om de bevolking en het milieu 
te beschermen;

Or. fr

Amendement 15
Gaston Franco

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. onderstreept dat de financiering van 
O&O absoluut gehandhaafd moet blijven; 
dringt aan op de ontwikkeling van een op 
Europese leest geschoeid toegepast 
onderzoek en op het lanceren van grote 
demonstratieprogramma's;

6. onderstreept dat de financiering van 
communautair O&O op het gebied van 
CBRN-veiligheid absoluut gehandhaafd 
moet blijven; dringt aan op de 
ontwikkeling van een op Europese leest 
geschoeid toegepast onderzoek en op het 
lanceren van grote 
demonstratieprogramma's; dringt aan op 
de oprichting van expertisecentra die 
gespecialiseerd zijn in CBRN-
bedreigingen en op mobiliteit van de 
onderzoekers;
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Or. fr

Amendement 16
Ioan Enciu

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. onderstreept dat de financiering van 
O&O absoluut gehandhaafd moet blijven; 
dringt aan op de ontwikkeling van een op 
Europese leest geschoeid toegepast 
onderzoek en op het lanceren van grote 
demonstratieprogramma's; 

6. onderstreept dat de financiering van 
O&O absoluut gehandhaafd moet blijven 
via het zevende kaderprogramma en de 
daarop volgende kaderprogramma's; 
dringt aan op de ontwikkeling van een op 
Europese leest geschoeid toegepast 
onderzoek en op het lanceren van grote 
demonstratieprogramma's;

Or. en

Amendement 17
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. benadrukt dat het belangrijk is het 
onderzoek inzake veiligheid te 
beschouwen als een horizontale kwestie 
die van toepassing is op preventie, detectie 
en reactie op het gebied van CBRN, om 
ervoor te zorgen dat de Europese Unie 
beter kan reageren op bedreigingen voor 
de veiligheid;

Or. en
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Amendement 18
Gaston Franco

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. pleit voor de totstandkoming van een 
netwerk van evaluatielaboratoria, belast 
met het certificeren van de 
doeltreffendheid van de technologieën en 
de beste praktijken;

7. pleit voor de totstandkoming van een 
netwerk van evaluatielaboratoria, belast 
met het certificeren van de 
doeltreffendheid van de technologieën en 
de beste praktijken, ten einde maximaal 
voordeel te halen uit de fondsen die in het 
kader van KP7/Veiligheid zijn 
geïnvesteerd;

Or. fr

Amendement 19
Ioan Enciu

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. pleit voor de totstandkoming van een 
netwerk van evaluatielaboratoria, belast 
met het certificeren van de 
doeltreffendheid van de technologieën en 
de beste praktijken;

7. pleit voor de totstandkoming van een 
netwerk van evaluatielaboratoria, belast
met het certificeren van de 
doeltreffendheid van de technologieën en 
de beste praktijken, waarbij tevens een 
beroep wordt gedaan op de ervaring van 
het maatschappelijk middenveld en van 
privébedrijven;

Or. en

Amendement 20
Michèle Rivasi

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

7 bis. verzoekt de lidstaten niet langer 
uranium en verarmd uranium te 
produceren, te testen en te gebruiken;

Or. fr

Amendement 21
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. is van mening dat voor de 
totstandbrenging van synergie moet 
worden gemikt op de dualiteit van het 
civiele en het militaire; spoort aan tot 
samenwerking met het Europees 
Defensieagentschap (EDA), het Europees 
Ruimteagentschap (ESA), de NATO en 
derde landen volgens duidelijk 
uitgetekende hoofdlijnen voor strategische 
samenwerking;

8. is van mening dat voor de 
totstandbrenging van synergie moet 
worden gemikt op de dualiteit van het 
civiele en het militaire; spoort aan tot 
samenwerking met het Europees 
Defensieagentschap (EDA), het Europees 
Ruimteagentschap (ESA), de NATO en 
derde landen volgens duidelijk 
uitgetekende hoofdlijnen voor strategische 
samenwerking; benadrukt dat het 
belangrijk is dat de lidstaten van de 
Europese Unie gezamenlijke preventie- en 
bestrijdingsoefeningen op het gebied van 
bedreigingen voor de CBRN-veiligheid 
houden, waaraan de strijdkrachten en de 
civiele bescherming van de lidstaten en 
het communautair mechanisme voor 
civiele bescherming deelnemen;

Or. el

Amendement 22
Gaston Franco

Ontwerpadvies
Paragraaf 8
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Ontwerpadvies Amendement

8. is van mening dat voor de 
totstandbrenging van synergie moet 
worden gemikt op de dualiteit van het 
civiele en het militaire; spoort aan tot 
samenwerking met het Europees 
Defensieagentschap (EDA), het Europees 
Ruimteagentschap (ESA), de NATO en 
derde landen volgens duidelijk 
uitgetekende hoofdlijnen voor strategische 
samenwerking;

8. is van mening dat voor de
totstandbrenging van synergie moet 
worden gemikt op de dualiteit van het 
civiele en het militaire; spoort volgens 
duidelijk uitgetekende hoofdlijnen voor 
strategische samenwerking aan tot 
samenwerking met het Europees 
Defensieagentschap (EDA), NATO-landen
zoals de Verenigde Staten en Canada, en 
derde landen die pioniers zijn op het 
gebied van CBRN-veiligheid, dit via de 
uitwisseling van goede praktijken, een 
gestructureerde dialoog tussen 
deskundigen en de gezamenlijke 
ontwikkeling van capaciteit;

Or. fr

Amendement 23
Michèle Rivasi

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. is van mening dat voor de 
totstandbrenging van synergie moet 
worden gemikt op de dualiteit van het 
civiele en het militaire; spoort aan tot 
samenwerking met het Europees 
Defensieagentschap (EDA), het Europees 
Ruimteagentschap (ESA), de NATO en 
derde landen volgens duidelijk 
uitgetekende hoofdlijnen voor strategische 
samenwerking;

8. is van mening dat een duidelijk 
onderscheid moet worden gemaakt tussen 
civiel en militair gebruik van elke CBRN-
stof; spoort aan tot samenwerking met het 
Europees Defensieagentschap (EDA), het 
Europees Ruimteagentschap (ESA), de 
NATO en derde landen volgens duidelijk 
uitgetekende hoofdlijnen voor strategische 
samenwerking;

Or. fr
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Amendement 24
Michèle Rivasi

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 bis. dringt aan op een studie over de 
veiligheid van kerncentrales, met name bij 
een terreuraanslag;

Or. fr

Amendement 25
Gaston Franco

Ontwerpadvies
Paragraaf 9

Ontwerpadvies Amendement

9. verwelkomt de initiatieven van het 
Gemeenschappelijk Centrum voor 
Onderzoek (GCO) ter ondersteuning van 
de programma's van de Internationaal 
Agentschap voor Atoomenergie (IAEA) en 
de nucleaire inspecties; dringt er op aan dat 
de databanken en de onderzoeksresultaten 
van het GCO en die van de lidstaten 
onderling beschikbaar worden gesteld;

9. verwelkomt de initiatieven van het 
Gemeenschappelijk Centrum voor 
Onderzoek (GCO) ter ondersteuning van 
de programma's van het Internationaal 
Agentschap voor Atoomenergie (IAEA) en 
de nucleaire inspecties; dringt er op aan dat 
de databanken en de onderzoeksresultaten 
van het GCO en die van de lidstaten 
onderling beschikbaar worden gesteld;

Or. fr

Amendement 26
Michèle Rivasi

Ontwerpadvies
Paragraaf 10

Ontwerpadvies Amendement

10. verlangt dat op Europees niveau 
opleidings- en bewustmakingsprogramma's 
op gang worden gebracht; neemt met 

10. bevestigt dat tests met CBRN-stoffen 
gevaarlijk zijn voor het milieu en de 
bevolking rond de testzones en verlangt 
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belangstelling kennis van de 
haalbaarheidsstudie in verband met de 
oprichting van een Europees 
opleidingscentrum voor nucleaire 
veiligheid in het kader van het GCO;

dat op Europees niveau opleidings- en 
bewustmakingsprogramma's over deze 
risico's op gang worden gebracht; neemt 
met belangstelling kennis van de 
haalbaarheidsstudie in verband met de 
oprichting van een Europees 
opleidingscentrum voor nucleaire 
veiligheid in het kader van het GCO;

Or. fr

Amendement 27
Ioan Enciu

Ontwerpadvies
Paragraaf 10

Ontwerpadvies Amendement

10. verlangt dat op Europees niveau 
opleidings- en bewustmakingsprogramma's 
op gang worden gebracht; neemt met 
belangstelling kennis van de 
haalbaarheidsstudie in verband met de 
oprichting van een Europees 
opleidingscentrum voor nucleaire 
veiligheid in het kader van het GCO;

10. verlangt dat op Europees niveau 
opleidings- en bewustmakingsprogramma's 
op gang worden gebracht, waarbij ook 
wordt gedacht aan de cruciale 
mogelijkheden die internet biedt om de 
burgers over CBRN-kwesties te 
informeren; neemt met belangstelling 
kennis van de haalbaarheidsstudie in 
verband met de oprichting van een 
Europees opleidingscentrum voor nucleaire 
veiligheid in het kader van het GCO;

Or. en

Amendement 28
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpadvies
Paragraaf 10

Ontwerpadvies Amendement

10. verlangt dat op Europees niveau 
opleidings- en bewustmakingsprogramma's 
op gang worden gebracht; neemt met 

10. verlangt dat op Europees niveau 
opleidings- en bewustmakingsprogramma's 
op gang worden gebracht; benadrukt het 
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belangstelling kennis van de 
haalbaarheidsstudie in verband met de 
oprichting van een Europees 
opleidingscentrum voor nucleaire 
veiligheid in het kader van het GCO; 

belang van een goede coördinatie van de 
vroegtijdige waarschuwings- en 
informatiemechanismen voor de Europese 
burgers inzake CBRN-incidenten; neemt 
met belangstelling kennis van de 
haalbaarheidsstudie in verband met de 
oprichting van een Europees 
opleidingscentrum voor nucleaire 
veiligheid in het kader van het GCO; 

Or. el

Amendement 29
Gaston Franco

Ontwerpadvies
Paragraaf 10

Ontwerpadvies Amendement

10. verlangt dat op Europees niveau 
opleidings- en bewustmakingsprogramma's 
op gang worden gebracht; neemt met 
belangstelling kennis van de 
haalbaarheidsstudie in verband met de 
oprichting van een Europees 
opleidingscentrum voor nucleaire 
veiligheid in het kader van het GCO;

10. verlangt dat op Europees niveau 
opleidings- en bewustmakingsprogramma's 
over CBRN-bedreigingen op gang worden 
gebracht; neemt met belangstelling kennis 
van de haalbaarheidsstudie in verband met 
de oprichting van een Europees 
opleidingscentrum voor nucleaire 
veiligheid in het kader van het GCO;

Or. fr

Amendement 30
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpadvies
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

10 bis. erkent dat het noodzakelijk is 
CBRN-noodinterventies beter te plannen 
en benadrukt dat de lokale autoriteiten 
actief moeten deelnemen aan de 
sensibiliseringsacties voor het publiek en 
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aan de interventies bij incidenten;

Or. en

Amendement 31
Gaston Franco

Ontwerpadvies
Paragraaf 11

Ontwerpadvies Amendement

11. verwelkomt de acties van de regionale 
CBRN-kenniscentra in de 
spanningsgebieden buiten de Europese 
Unie; pleit ervoor om in Europa 
internationale experts op te leiden die 
gespecialiseerd zijn in de situatie in de 
spanningshaarden, met inachtneming van 
de gangbare veiligheids- en 
vertrouwelijkheidsvoorschriften.

11. wijst op de nauwe band tussen en het 
spiegeleffect van de veiligheid binnen en 
de veiligheid buiten de Europese Unie;
verwelkomt in deze context de acties van 
de regionale CBRN-kenniscentra in de 
spanningsgebieden buiten de Europese 
Unie, die ernaar streven een 
expertisenetwerk te bevorderen, meer 
exportcontroles te verrichten, de illegale 
handel in CBRN-stoffen beter te 
voorkomen en de 
regelgevingsinstrumenten voor deze 
lidstaten en de regionale samenwerking 
op dit gebied te versterken; pleit ervoor om 
in Europa internationale experts op te 
leiden die gespecialiseerd zijn in de situatie 
in de spanningshaarden, met inachtneming
van de gangbare veiligheids- en 
vertrouwelijkheidsvoorschriften;

Or. fr

Amendement 32
Gaston Franco

Ontwerpadvies
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

12 bis. steunt de ontwikkeling van 
strategieën om het bedrijfsleven, de 
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wetenschappelijke en universitaire 
gemeenschap en de financiële wereld in 
het kader van hun werkzaamheden en 
activiteiten te sensibiliseren voor de 
gevaren die verbonden zijn aan de 
verspreiding van en de handel in CBRN-
stoffen; is overigens in het algemeen van 
mening dat vertrouwelijkheid een 
essentieel onderdeel vormt van de 
efficiëntie van bepaalde maatregelen van 
het veiligheidsactieplan en dat men zich 
vooraf moet wapenen tegen elk
verspreidingsrisico dat het effect van deze 
maatregelen teniet zou kunnen doen;

Or. fr

Amendement 33
Gaston Franco

Ontwerpadvies
Paragraaf 12 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

12 ter. is zich bewust van het feit dat 
verspreiding een groter risico op 
oneigenlijk gebruik door terreurgroepen 
inhoudt, en moedigt de EU bijgevolg aan 
haar inspanningen voort te zetten om het 
juridisch kader voor de bestrijding van 
nucleair terrorisme te mondialiseren en 
erop toe te zien dat de geldende 
regelgeving wordt geëerbiedigd; steunt de 
projecten voor samenwerking met derde 
landen, bijvoorbeeld in het Middellandse-
Zeebekken, om de illegale handel in 
nucleair en radiologisch materiaal te 
bestrijden; roept de EU op het Verdrag tot 
verbod op chemische wapens en de 
verbodsnorm voor biologische wapens te 
mondialiseren met het oog op de 
herzieningsconferentie betreffende het 
Verdrag inzake biologische en 
toxinewapens (BTWC) in 2011;
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Or. fr

Amendement 34
Gaston Franco

Ontwerpadvies
Paragraaf 12 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

12 quater. moedigt de invoering aan van 
maatregelen ter bestrijding van de 
financiering van verspreiding, naar 
analogie van de ingestelde mechanismen 
ter bestrijding van de financiering van 
terrorisme.

Or. fr


