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2015/2063(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 58 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

58. Europaparlamentet uppmanar EU att 

öka sitt samarbete med regionala partner 

för att kontrollera vapenhandeln, med 

särskild inriktning på de länder där 

terrorismen har sitt ursprung, och noga 

följa exporten av försvarsmateriel som 

skulle kunna användas av terrorister. 

Parlamentet efterlyser dessutom 

utrikespolitiska verktyg och ett närmare 

samarbete med tredjeländer för att 

motverka finansiering av 

terroristorganisationer. 

58. Europaparlamentet uppmanar EU att 

öka sitt samarbete med regionala partner 

för att kontrollera vapenhandeln, med 

särskild inriktning på de länder där 

terrorismen har sitt ursprung, och noga 

följa exporten av försvarsmateriel som 

skulle kunna användas av terrorister. 

Parlamentet efterlyser dessutom 

utrikespolitiska verktyg och ett närmare 

samarbete med tredjeländer för att 

motverka finansiering av 

terroristorganisationer. Vidare framhåller 

parlamentet slutsatserna från G20-

toppmötet den 16 november, där man 

uppmanar arbetsgruppen för finansiella 

åtgärder (FATF) att agera skyndsammare 

och på ett effektivare sätt när det gäller att 

sätta stopp för finansieringen av 

terroristorganisationer. 

Or. en 
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Förslag till resolution Ändringsförslag 

73. Europaparlamentet uppmanar 

medlemsstaterna att delta i arbetet med att 

spåra de externa finansiella flödena. Vidare 

uppmanas medlemsstaterna att säkerställa 

och medge insyn i sina förbindelser med 

vissa Gulfstater. Målsättningen bör vara att 

stärka samarbetet i syfte att kasta ljus över 

finansieringen av terrorismen och 

fundamentalismen i Afrika och 

Mellanöstern och över finansieringen 

genom vissa organisationer i Europa. 

Medlemsstaterna bör inte tveka att använda 

restriktiva åtgärder mot enskilda personer 

och organisationer om det finns trovärdiga 

bevis för finansiering av eller annan 

medverkan till terrorism. 

73. Europaparlamentet uppmanar 

medlemsstaterna att delta i arbetet med att 

spåra de externa finansiella flödena. Vidare 

uppmanas medlemsstaterna att säkerställa 

och medge insyn i sina förbindelser med 

vissa Gulfstater. Målsättningen bör vara att 

stärka samarbetet i syfte att kasta ljus över 

finansieringen av terrorismen och 

fundamentalismen i Afrika och 

Mellanöstern och över finansieringen 

genom vissa organisationer i Europa. 

Medlemsstaterna uppmuntras att 

samarbeta när det gäller att eliminera den 

svarta marknad för olja som ger 

terroristorganisationer väsentliga 

inkomster. Medlemsstaterna bör inte tveka 

att använda restriktiva åtgärder mot 

enskilda personer och organisationer om 

det finns trovärdiga bevis för finansiering 

av eller annan medverkan till terrorism. 

Or. en 

 


