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Schriftelijke verklaring over terrorisme en extremisme in Pakistan

Het Europees Parlement,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 20 januari over Pakistan en de moord op Salmaan 
Taseer,

– gelet op artikel 123 van zijn Reglement,

A. overwegende dat de moord op de gouverneur van de Pakistaanse staat Punjab door een 
lijfwacht en de reactie van leden van de ploeg die hem beschermt  erop wijzen dat 
extremisten de veiligheidsdiensten van Pakistan zijn binnengedrongen,

B. overwegende dat dergelijke diensten verantwoordelijk zijn voor de beveiliging van het 
kernwapenarsenaal van Pakistan, 

C. overwegende dat terrorisme en extremisme een bedreiging vormen van de stabiliteit van 
Pakistan, de regio Zuid-Azië en de ISAF-troepen in het buurland Afghanistan,

D. overwegende dat elementen van de Pakistaanse inlichtingen- en veiligheidsdiensten ervan 
worden verdacht praktische en financiële steun te verlenen aan terroristische groepen,

E. overwegende dat de Pakistaanse nationale vergadering er niet in is geslaagd tot 
overeenstemming te komen over een resolutie waarin de moord op Shahbaz Batti, minister 
van minderheden, wordt veroordeeld,

1. verzoekt de regering van Pakistan meer te doen, en de EU en haar lidstaten bijstand te 
verlenen, om extremistische indoctrinatie te voorkomen, de infiltratie van extremisten in 
defensie-, politie- en veiligheidsdiensten uit te roeien, opleidingscentra die door 
extremistische groeperingen worden gebruikt voor opdrachten in het buitenland te sluiten, 
en de activiteiten van buitenlandse extremisten en potentiële extremisten in het oog te 
houden;

2. verzoekt de EU en haar lidstaten aan deze activiteiten meer aandacht te schenken en 
vastberaden op te treden tegen hen die al dan niet rechtstreeks aanzetten tot terroristische 
daden, deze vergemakkelijken of eraan deelnemen; 

3. verzoekt zijn Voorzitter deze verklaring, met de namen van de ondertekenaars, te doen 
toekomen aan de regeringen van Pakistan en de EU-landen en de hoge vertegenwoordiger.


