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Schriftelijke verklaring over het gevaar van de aanwezigheid van de Taliban in Pakistan

Het Europees Parlement,
– gelet op artikel 123 van zijn Reglement,
A. overwegende dat de EU bezorgd is over de infiltratie van de Taliban in de
bestuursstructuren van Pakistan, in het bijzonder in de militaire structuren en de
inlichtingen- en veiligheidsdiensten,
B. overwegende dat president Barack Obama al in 2009 heeft gewaarschuwd voor de
mogelijkheid dat de Taliban een atoomwapen tijdens het vervoer ervan bemachtigt of
medestanders in laboratoria weet te infiltreren,
C. overwegende dat volgens de huidige inlichtingenbronnen de Taliban onophoudelijk
pogingen doet om kernkoppen te bemachtigen, hetgeen een duidelijke dreiging voor
Europa en de rest van de wereld vormt,
1. verzoekt de Commissie de omvang en de doelstellingen van haar financiële hulppakket
aan Pakistan opnieuw te beoordelen en deze aan te passen aan de oprechte inspanningen
van de regering van Pakistan om terroristische groeperingen die op en vanuit het
Pakistaanse grondgebied opereren, uit te roeien;
2. verzoekt de vicevoorzitter/hoge vertegenwoordiger met spoed een herziene
veiligheidsstrategie voor de Europese Unie voor te leggen;
3. verzoekt de VV/HV in dit verband ervaren veiligheidsdeskundigen een diepgaand
onderzoek naar de veiligheidssituatie in de regio te laten uitvoeren;
4. verzoekt de VV/HV bovendien ervoor te zorgen dat alle EU-operaties en -missies in de
regio worden uitgevoerd door personeel dat voor de mogelijkheid van chemisch,
biologisch, radiologisch en nucleair (CBRN-) terrorisme is opgeleid en uitgerust;
5. verzoekt zijn Voorzitter deze verklaring met vermelding van de namen van
ondertekenaars te doen toekomen aan de Commissie, de hoge vertegenwoordiger van de
Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, de Europese Raad, de president van
Pakistan en alle ambassades in Brussel.
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