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Bevezetés

A terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemmel kapcsolatos, a főtitkár/főképviselő és a Bizottság 

által közösen tett javaslatok alapján a Tanács által kidolgozott jelenlegi stratégiát az Európai Tanács 

2004. december 16–17-én fogadta el1, és az EU mindhárom pillérére kiterjed. Az EU 

terrorizmusellenes koordinátorának legutóbbi végrehajtási jelentésében2 megállapítást nyer, hogy a 

jelenlegi stratégiában szereplő fellépések közül szinte valamennyi megvalósult. A még 

végrehajtásra váró vagy végrehajtás alatt álló fellépések jegyzéke a fenti jelentés utolsó fejezetében 

található.

  
1 16089/04.
2 11948/2/07.
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A 2001. szeptember 11-i támadásokat követően jelentős erőfeszítéseket fordítottak az EU 
terrorizmus finanszírozása elleni kapacitásának megerősítésére, különböző jogi eszközöket fogadtak 
el, és uniós szinten számos fellépést indítottak el. Ez a folyamat az utóbbi két évben lelassult: 
alábbhagyott az új koncepciók kidolgozásának lendülete a terrorizmus finanszírozása elleni 
területen.

Azonban folytatni kell a terrorizmus finanszírozásának megelőzésére és a terroristagyanús 
személyek által a saját pénzügyi források felhasználásának ellenőrzésére irányuló erőfeszítéseket. 
Mostanra kialakultak az uniós jogszabályok, de egyre nagyobb szükség mutatkozik tágabb, nem 
jogalkotási lépésekre (például az átláthatóságra vonatkozó intézkedésekre), annak biztosítása 
érdekében, hogy a tagállamok rendelkezzenek a terrorizmus finanszírozásának megelőzésére és az 
az elleni küzdelemre szolgáló eszközökkel. A tagállamokkal együtt folytatni és fokozni kell a 
terroristák eszközeinek és bűncselekményekből származó jövedelmeinek befagyasztására és 
elkobzására, a pénzügyi nyomozók képzésére vonatkozó közös minimumszabványok 
megállapítására, valamint a pénzügyi hírszerzési egységek (FIU) között uniós szinten és harmadik 
országokkal folytatott hatékony együttműködés elősegítésére irányuló munkát.

Ahogy Európában egyre szigorúbb lesz az ellenőrzés, a terroristacselekményekre készülők vagy 
terroristacsoportokban résztvevők (új) csatornákat keresnek majd, ahol a szabályozás vagy vizsgálat 
a legkevésbé szigorú. A terrorizmus finanszírozása általi fenyegetés folyamatosan változik, és 
nagyban különbözik az ügyfelektől, a joghatóságoktól, a szállítás csatornáitól függően, és az idő 
múlásával is módosul. A terrorizmus finanszírozására adott válasznak tehát annyira rugalmasnak 
kell lennie, mint maguk a terroristák. Az Uniónak ezért fokozott figyelmet kell fordítania a 
terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem nemzetközi dimenziójára.

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása eltérő bűnözői célokat szolgál, és a pénzmosás 
azonosításában és megelőzésében sikeresen alkalmazott intézkedések lehet, hogy kevésbé 
hatékonyak a terrorizmus finanszírozásának megelőzésében, hacsak nem egészülnek ki további 
információkkal. A hírszerző és biztonsági szolgálatoktól kapott, a terrorizmus finanszírozásának 
kérdéseivel kapcsolatos visszajelzés és input fontosságát fel kell ismerni. A pénzügyi hírszerző 
egységek (FIU-k), a bűnüldöző hatóságok, a hírszerző és biztonsági szolgálatok és szervezetek 
(mint az Europol és az Eurojust) fontos szerepet játszhatnak e tekintetben.

Az EU terrorizmusellenes koordinátora az elnökséggel és a Bizottsággal szoros együttműködésben 
felkéri a Tanácsot egy olyan felülvizsgált stratégia elfogadására, amely figyelembe veszi a Pénzügyi 
Akció Munkacsoport (FATF) által vállalt munkát.
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A pénzmosásra és a terrorizmus finanszírozására vonatkozó uniós jogalkotás áttekintése

A jelenlegi stratégia végrehajtási szakasza során különböző jogi eszközök kerültek elfogadásra a 

Pénzügyi Akció Munkacsoport (FATF) által felülvizsgált 40 ajánlásnak és 9 különleges ajánlásnak 

az uniós jogalkotásba való átültetése céljából. Az FATF folyamatosan törekszik ajánlásai javítására 

és közös megegyezés kialakítására arra vonatkozóan, hogy ezeket hogyan kellene végrehajtani. A 

valamennyi FATF-tag és az FATF-hez hasonló típusú regionális szervek tagjai általi végrehajtást 

rendszeres időközönként értékelik. Ebben a tekintetben fontos a tagállamok általi végrehajtásra 

vonatkozó közös megközelítés, és jó eredményeket sikerült elérni egy uniós megközelítés 

kidolgozása terén. A legfontosabbak az alábbiak:

1. A 2005/60/EK irányelv a pénzügyi rendszerek felhasználásának megelőzéséről (a pénzmosás 

és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemről szóló harmadik irányelv). A 40 FATF-

ajánlás közül szinte valamennyit, a 9 különleges FATF-ajánlás közül pedig néhányat 

tartalmaz.

2. Az 1781/2006/EK rendelet a pénzátutalásokat kísérő megbízói adatokról. Az elektronikus 

átutalásokról szóló VII. különleges FATF-ajánlást hajtja végre.

3. Az 1889/2005/EK rendelet a Közösség területére belépő, illetve a Közösség területét elhagyó 

készpénz ellenőrzéséről – a készpénzfutárokról szóló IX. különleges FATF-ajánlást hajtja 

végre.

4. A 2007/64/EK irányelv a belső piaci pénzforgalmi szolgáltatásokról, azaz a „pénzügyi 

szolgáltatások irányelve”. A harmadik pénzmosásellenes irányelvvel együtt az alternatív 

átutalásról szóló VI. különleges FATF-ajánlást hajtja végre.

5. A 2580/2001/EK rendelet a terroristagyanús személyek pénzeszközeinek befagyasztásáról, 

mely – az Al-Qaida és a Tálibán elleni ENSZ-szankciók végrehajtására vonatkozó 

881/2002/EK rendelettel együtt – végrehajtja az FATF-nek a terroristák pénzeszközeinek 

befagyasztásáról szóló III. különleges ajánlása egy részét.

Az alábbi jogszabályok – bár közvetlenül nem kapcsolódnak a terrorizmus finanszírozásához –

szintén vonatkoznak annak megelőzésére és az az elleni küzdelemre.

6. A kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló 2000. évi egyezmény 2001-es jegyzőkönyve

7. A bűncselekményből származó jövedelmek elkobzásáról szóló kerethatározat
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8. A Tanács 2005. szeptember 20-i határozata a terrorista bűncselekményekre vonatkozó 

információcseréről és együttműködésről.

9. A Tanács 2000. október 17-i határozata a tagállamok pénzügyi hírszerző egységeinek 

együttműködésére vonatkozó rendelkezésekről.

Az ezen jogalkotási eszközök végrehajtására vonatkozó bizottsági jelentések eredményét fel kellene 

használni jövőbeli tevékenységekhez, különösen a tagállamokon belüli és a tagállamok közötti 

operatív együttműködés fokozása érdekében.

Az előttünk álló út

1. A végrehajtás ellenőrzése

A terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem célja a támadások megelőzése és eljárás indítása az 

ilyen támadásokat tervező vagy végrehajtó személyek ellen. Azzal, hogy megnehezíti a terroristák 

számára eszközeiknek és forrásaiknak terveik megvalósítására való felhasználását, az EU a lehető 

leghatékonyabb védelmet biztosítja polgárainak. Továbbá a megelőzési céllal felhasznált pénzügyi 

eszközök rendkívül alkalmasak a terroristahálózatok azonosítására és a terroristaellenes hírszerzés 

fejlesztésére. A fenti jogszabály és az eszközbefagyasztásra vonatkozó rendeletek1 elfogadása az 

első lépés ebben az irányban. Második lépésben a tagállamoknak kell végrehajtaniuk harmonizáltan 

ezt a jogszabályt, különösen a jogi szakemberek szintjén. A monitoring fontos feladat, és az elért 

eredmények az EU terroristaellenes koordinátora féléves jelentéseinek részét képezik. Informális 

és/vagy formális fórumokat lehetne létrehozni és/vagy kiterjeszteni a legjobb gyakorlatok cseréjére 

és az EU különböző jogi eszközei végrehajtásában felmerült nehézségek megvitatására. Szükség 

esetén mérlegelni kell a létező jogszabályok pontosítására vonatkozó javaslatokat.

  
1 A 2580/2001/EK és a 881/2002/EK tanácsi rendelet.



11778/08 REV 1 ol/OL/kf 5
DG H 2B HU

Az uniós jogi eszközök végrehajtásának ellenőrzése mellett kellő figyelmet kell fordítani más

vonatkozó nemzetközi eszközök – például a terrorizmus finanszírozásának visszaszorításáról szóló 

ENSZ-egyezmény, az Európa Tanács pénzmosásról, a bűncselekményből származó jövedelmek 

felkutatásáról, lefoglalásáról és elkobzásáról, valamint a terrorizmus finanszírozásáról és a 

terrorizmus megelőzéséről szóló egyezményei – végrehajtására. A globális szinten nyert 

tapasztalatok és felmerülő akadályok hozzájárulhatnak a hasonló problémák uniós szinten való 

megoldásához. Azon tagállamokat, melyek még nem erősítették meg ezen fontos nemzetközi 

egyezményeket, ösztönözzük a mielőbbi megerősítésük mérlegelésére.

2. Fenyegetésértékelés

Továbbá fontos, hogy az EU elemezze és anticipálja az új folyamatokat és módszereket, melyek új 

jogalkotási eszközöket vagy közös fellépések indítását igényelhetik. Kulcsfontosságú, hogy a 

SitCen és az EUROPOL rendszeres időközönként fenyegetésértékelést készítsen az EU-n belüli és a 

nemzetközi fenyegetésekről és folyamatokról. A fenyegetések és folyamatok változásáról való 

tudást bővíteni kell, és az uniós erőfeszítéseket ehhez kell igazítani. A prioritással bíró fellépések 

megállapításának az Europol által a terrorizmus finanszírozásáról készített jövőbeli 

fenyegetésértékelésén és a SitCen hasonló értékelésein kell alapulnia.

3. Új fejlemények

3.1. Alternatív átutalási rendszerek

Az alternatív átutalási rendszerek fontos megoldásra váró kérdést jelentenek a terrorizmus 

finanszírozásának megelőzésében és az az elleni küzdelemben. Az alternatív átutalási rendszerek 

olyan, hagyományosan a szokásos pénzügyi ágazaton kívül működő szolgáltatások, melyek 

lehetőséget adnak értéknek vagy pénznek egyik földrajzi pontból a másikba történő küldésére. A 

VI. különleges FATF-ajánlás és értelmező feljegyzése részletesen megmagyarázza a végrehajtással

kapcsolatos követelményeket. Ezen rendszerek gyakran sajátos földrajzi régiókhoz kötődnek, és 

ennélfogva leírásuk sajátos terminusok sorával történik. Az ilyen terminusokra példák: hawala, 

hundi és a black market peso exchange.
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Bár ezen rendszerek teljes mértékben jogszerű célokat szolgálnak, bűnözőknek és terrorista 

szervezeteknek lehetőséget adhatnak arra, hogy gyakorlatilag nyomon követhetőség nélkül 

mozgassanak pénzösszegeket. Ezen rendszerek elősegítik a migráns munkavállalók által származás 

szerinti országukba, a rokonaiknak történő pénzátutalást. Következésképpen egyensúlyt kell találni 

a rendszerek jogszerű használatának megőrzése és a velük való, a terrorizmusfinanszírozási 

tevékenységeket szolgáló visszaélés között.

A pénzügyi szolgáltatások irányelvének 2007 novemberében történt elfogadásával egy fontos 

különleges FATF-ajánlás – az alternatív átutalásokról szóló VI. különleges ajánlás – teljes 

mértékben átültetésre került uniós szinten, mely ajánlás meghatározza a megelőző intézkedéseket, 

például az engedélyezést és regisztrációt, az ügyfél-azonosításra vonatkozó követelményeket, a 

nyilvántartást, a gyanús tranzakciók bejelentését és a szankciókat.

Az irányelvet a tagállamok a tervek szerint 2009. november 1-jén hajtják végre. Kulcsfontosságú, 

hogy az uniós tagállamok egységesen hajtsák végre az irányelvet annak megelőzése érdekében, 

hogy terroristákat potenciálisan finanszírozó egyének visszaéljenek a pénzátutalási rendszerekkel. 

Ezen rendelkezések végrehajtása várhatóan megkönnyítheti ezen szolgáltatásoknak a nem hivatalos 

gazdaságból a hivatalos ágazatba való fokozatos átkerülését. Hasznos lehet az uniós tagállamok 

általi végrehajtására irányuló gyakorlati iránymutatások kidolgozására vonatkozó igény és lehetőség 

feltérképezése.

3.2. Új fizetési módszerek

Világszerte új fizetési módszerek (előre fizetett kártyák, internetes fizetési rendszerek, 

mobiltelefonos fizetés, digitális nemesfémek cseréjén alapuló rendszerek) megjelenésének vagyunk 

tanúi. Az FATF értékelte többek között a pénzmosásra és a terrorizmus finanszírozására vonatkozó 

sebezhetőségüket. Ezen elemzés eredménye azt mutatja, hogy egyelőre a jelenlegi FATF-ajánlások 

és különleges ajánlások megfelelő iránymutatást nyújtanak az ezen új fizetési módszerekkel 

kapcsolatos veszélyekre.

Ezenfelül a becslések szerint 2006-ban több mint egymilliárd USD-t költöttek termékekre és 

szolgáltatásokra a digitális virtuális közösségekben (például a secondlife.com-on). Mivel ezen 

közösségek a névtelenség magasabb szintjét nyújtják, és a hasznot vissza lehet utalni a való világba 

– például elektronikus pénzátutalással –, az ezen weboldalakkal való visszaélés a terrorizmus 

finanszírozásával kapcsolatos kockázat megjelenéséhez vezethet.
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Az új fizetési módszerek technikai fejlődésének sebességét figyelembe véve hasznos lehet újra 

megvizsgálni, hogy vajon az FATF által a 2006. októberi tipológiai gyakorlata során elvégzett 

elemzés még mindig érvényes-e, vagy az új fizetési módszerekkel való visszaélés fokozhatja-e a 

terrorizmus finanszírozásának és a pénzmosásnak a kockázatát. Utóbbi esetben a Bizottság 

mérlegelhetné az uniós tagállamok közötti további értékelés megindítását.

3.3. Nemzetközi szerveken belüli fejlemények

A nemzetközi szervezetek – különösen az FATF – jelenleg a kereskedelmen alapuló 
pénzmosásra (TBML) koncentrálnak.

E tárgyban eddig nem fogadtak el új szabványokat vagy ajánlásokat, ami alkalmasint releváns lehet 
a terrorizmus finanszírozásának tárgyalása során. A TBML-re vonatkozóan az FATF júniusban 
Londonban a legjobb gyakorlatokról szóló dokumentumot fogadott el. E tekintetben az egyik fő 
kérdés a kereskedelmi adatoknak a vámhatóságok és a pénzügyi hírszerző egységek közötti, 
elsősorban országon belüli (valamint ezenfelül tagállamok közötti) – a pénzmosási 
tevékenységekhez kötődő rendellenességek észlelése érdekében történő – cseréjével kapcsolatos.

4. A meglévő fellépések fokozása
A terrorizmus finanszírozására szolgáló hálózatok megbontása, meggátolása és felszámolása 
kulcsfontosságú a terrorizmus elleni küzdelemben. Az utóbbi időszak támadásai jól mutatják, hogy 
ilyen támadásokat kevés költséggel és gyanú felkeltése nélkül meg lehet szervezni. Azonban a 
támadások közvetlen költségei a terrorista szervezetek pénzigényének csak a töredékét képviselik. 
A terrorista szervezetek felé irányuló pénzügyi áram megszakítása korlátozza a többek között a 
propagandára, tagtoborzásra, elősegítésre rendelkezésre álló forrásokat. A terroristák törvényes és 
bűnöző módszereket vesznek igénybe szervezeti és operatív tevékenységeik finanszírozására. A 
joghatóságoknak el kell fogadniuk bizonyos intézkedéseket, hogy megakadályozzák, hogy a 
terroristák pénzt gyűjtsenek, mozgassanak és felhasználjanak. Ezen intézkedések között szerepelnek 
a célzott pénzügyi szankciók végrehajtása (eszközbefagyasztás), a sebezhető ágazatok (többek 
között a jótékonysági ágazat és a pénzszolgáltató üzleti vállalkozások) védelme, valamint a gyanús 
tranzakciók hatékony bejelentésének ösztönzése.
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A nonprofit szektornak a többek között megfelelő átláthatósági és elszámoltathatósági 
intézkedések biztosításával a visszaélések elleni védelme rendkívül fontos, amint azt az FATF és 
más nemzetközi szervek hangsúlyozták. Mivel a nonprofit szervezetek gyakran nemzetközi profillal 
rendelkeznek, a hazai intézkedéseket kiegészítendő nemzetközi, nevezetesen uniós szintű 
megoldásokra van szükség.

A Tanács által 2005 decemberében elfogadott 5 elven1 kívül a terrorizmus finanszírozói által a 
nonprofit szektorral való visszaélés megakadályozására irányuló uniós szintű intézkedések 
kidolgozásában kevés eredményt sikerült elérni. Az ezen kérdéssel kapcsolatban 2005 
novemberében kiadott közleményt (COM (2005)620) követően a Bizottság két uniós szintű 
tanulmányt indított a fenyegetések és a lehetséges szakpolitikai válaszok jobb megértése érdekében: 
1) a nonprofit szervezetekkel pénzügyi bűnözői célokból való visszaélések (többek között a 
terrorizmus finanszírozásának) típusairól és mértékéről, és 2) a nonprofit szervezetek nemrégiben 
tett állami és önszabályozó átláthatósági kezdeményezéseiről. Ezen tanulmányok eredményei új 
inputot adhatnak a tagállamoknak arra, hogy – a Bizottság támogatásával – tovább kutassák a 
bűnözőknek a nonprofit szervezetekbe való beszivárgására lehetőséget adó sebezhető pontok 
csökkentésére irányuló közös uniós megközelítés alkalmazási körét.

4.2. Célzott szankciók

A terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem másik fontos eszközét – az ENSZ BT 1267 (1999) és 

1373 (2001) sz. határozataival, és az ezeket követő határozatokkal összhangban – a célzott 

(pénzügyi) szankciók (eszközbefagyasztás) jelentik, melyek csökkentették a terroristák és 

terrorista szervezetek lehetőségét a pénzügyi ágazat kihasználására, és megnehezítették számukra a 

pénzgyűjtést és -mozgatást. Az egyik lehetőség az egyes szervezetek kijelölése – melynek 

eredményeként az alkalmazandó rendelettel összhangban pénzügyi műveleteik átfogó, megelőző 

ellenőrzésére kerül sor –, feltéve, hogy elegendő olyan adat gyűlik össze, ami ezt indokolja.

A Tanács a 2580/2001/EK rendelet és a 2001/931/KKBP közös álláspont alapján folytatta a 

személyek és szervezetek listákra történő fel- és onnan való levételére vonatkozó eljárások 

javítására irányuló munkát. Az alapvető jogok tiszteletben tartása megköveteli különösen, hogy 

megfelelő figyelmet fordítsanak a listára felveendő személyek védelmére és a tisztességes 

eljáráshoz való joguk biztosítására. A listákra való felvételre és az azokról való törlésre vonatkozó 

eljárások javultak az Elsőfokú Bíróság ítéleteivel összhangban.

  
1 14694/05.
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5. Fontos horizontális kérdések

Mint fentebb megállapításra került, a terroristák pénzügyi forrásokhoz való hozzáférésének 

magelőzése az EU terrorizmus elleni küzdelmének kulcsfontosságú eleme. Ezt számos olyan tanácsi 

következtetés és (jogi) dokumentum is újólag megerősítette, melyek hangsúlyozzák, hogy az EU 

nemcsak a terroristák finanszírozáshoz való hozzáférését kívánja megelőzni, hanem a pénzügyi 

hírszerzésnek a terrorizmus elleni küzdelem valamennyi aspektusában való maximális kiaknázására 

is törekszik.

5.1. A nemzeti hatóságok közötti információcsere és együttműködés

Az Európai Tanács folyamatosan kérte a tagállamokat, hogy fokozzák az illetékes nemzeti 

hatóságok, a pénzügyi hírszerző egységek és a privát pénzügyi intézetek közötti együttműködést a 

terrorizmus finanszírozására vonatkozó információk cseréjének megkönnyítése és javítása 

érdekében. A fent említett bizottsági közlemény egy első értékelést nyújtott, mely azonosította a 

nemzeti koordinációs struktúrák legjobb gyakorlatait a terrorizmus finanszírozásának 

megakadályozása érdekében.

Az illetékes hatóságok közötti hatékony információcsere az EU-n belül azonban függ a releváns 

információk azonosítása, kereszthivatkozásai és elemzése, valamint magas szintű bűnügyi 

hírszerzési információ generálása terén folytatott nemzeti szintű átfogó és hatékony koordinációtól.

Az információcserére szolgáló mechanizmusok és a visszajelzések (többek között a hírszerző és 

bűnüldöző közösségek és a pénzügyi intézetek közötti) gyakorlatának nemzeti, uniós és nemzetközi 

szinten való javítása a célzott és hatékony pénzügyi nyomozások érdekében továbbra is rendkívül 

fontos. Meg kell szüntetni a jogi akadályokat az adatvédelmi elvek veszélyeztetése nélkül.

A nemzeti FIU-kkal és más illetékes szervekkel való és az azok közötti (többek között a FIU.NET-

en keresztüli) információcsere a bővítés és javítás folyamatosan szem előtt tartott eleme kell, hogy 

legyen, mivel lehetőséget ad a terrorizmus finanszírozásával kapcsolatos, gyanús vagy szokatlan 

tranzakciókról történő jelentéstétel megfelelő célszemélyeiről való további visszajelzés biztosítására 

a pénzügyi intézetek részére. Nemzeti szinten megfelelő megállapodásokat, sőt, jogszabályokat kell 

kidolgozni a minősített és/vagy bizalmas információk megosztásának lehetővé tételéhez. A 

pénzügyi intézetek releváns adataihoz való hozzáférésnek a FIU-k és más bűnüldöző hatóságok 

részére való biztosítása szintén kulcsfontosságú. A nemzetközi szintű információcsere lehetséges 

akadályait is meg kell szűntetni.
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A tagállamok pénzügyi hírszerző egységeinek az információcsere terén folytatott együttműködésére 

vonatkozó rendelkezésekről szóló, 2000. novemberi 2000/642/IB tanácsi határozat végrehajtásáról 

szóló bizottsági jelentés (COM(2007)827) azt mutatja, hogy a tagállamok végrehajtották a jogi 

követelmények nagy részét, de az operatív együttműködés terén – melybe a valamennyi szükséges 

pénzügyi és bűnüldözési információ széles körű cseréjének biztosítása is beletartozik – marad még 

tennivaló.

A Bizottság által a harmadik AML/CFT irányelv végrehajtásának támogatására létrehozott 

(informális) FIU-fórum hozzájárulhatna az operatív együttműködés javításához. Az információcsere 

megkönnyítésének további módozatait – a nemzeti FIU jellegétől függetlenül – szintén fel kell 

mérni. Az uniós szintű információcsere elősegítésére vonatkozó uniós iránymutatások további 

megbeszélések tárgyát képezhetik Továbbá a FIU.NET-et mint technikai eszközt mind a 27 uniós 

FIU felhasználhatná a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni információcserére.

A készpénzfutárokról szóló IX. különleges ajánlás végrehajtása terén is lehet javítani a készpénz 

ellenőrzéséről szóló – a tagállamokban 2007. június 15. óta alkalmazott – rendelet hatékony 

alkalmazásán keresztül. A tagállamoknak biztosítani kell a vámhatóságok, FIU-k és bűnüldöző 

hatóságok közötti nemzeti szintű, valamint a nemzeti vámhatóságok és FIU-k közötti uniós szintű 

információcsere hatékonyságát. E tekintetben a tagállamoknak teljes mértékben ki kell használniuk 

az információcserére uniós szinten meglévő csatornákat.

A pénzügyi ágazatnak a terrorizmus elleni küzdelemben játszott szerepe fontos, és a gyanús vagy 

szokatlan tranzakciókról szóló információt az összes nemzeti és nemzetközi partner között 

felesleges korlátozások nélkül ki kell cserélni. Az információcsere és a visszajelzés az ezen jelenség 

elleni közdelemre szolgáló hatékony rendszer fontos elemét képezi. Ennélfogva a terrorizmus 

finanszírozásának releváns területein – különösen az uniós eszközök gyakorlati végrehajtása terén 

(költség/haszon, visszajelzés) – bővíteni kell a magánszektorral folytatott együttműködést.
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5.2. Pénzügyi hírszerzés és pénzügyi nyomozások
A pénzügyi információ önmagában nem elég a terrorizmus elleni hatékony küzdelemhez. Azonban 
a terroristaellenes hírszerzéssel ötvözve a pénzügyi információ fokozhatja a terrorista 
tevékenységek azonosítására és megakadályozására vonatkozó kapacitást. A pénzügyi információ 
mára a rendelkezésre álló egyik leghatékonyabb nyomozási és hírszerzési eszközzé vált. A 
pénzügyi információk gyűjtésének és megosztásának fontos prioritássá kell válnia. Az EU 
tagállamait tehát ösztönözni lehetne, hogy a pénzügyi nyomozásokat a terroristaellenes nyomozások 
alapvető elemévé tegyék. Ez megfelelő jogalkotást, szakértelmet és finanszírozást igényel a 
pénzügyi nyomozás mint bűnüldözési technika előmozdítása érdekében.

A tagállamok a Bizottsággal és a Europollal közösen projektet indítottak ezen célkitűzésnek a 
pénzügyi nyomozók képzésére vonatkozó közös minimumszabályok megállapításán keresztüli 
előmozdítására. A pénzügyi nyomozások alapvető fontossággal bírnak annak biztosításában, hogy a 
bűnüldözési szolgálatok a megfelelő információkkal, szakértelemmel és elemzési tudással 
rendelkezzenek a bűncselekményekből származó pénz és más eszközök nyomon követésére. 
Ezenkívül további hasznuk az, hogy megkönnyítik a bűncselekményekből származó jövedelmek 
elkobzását. A nemzeti rendőri erők közötti, a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem területén 
végzett, határokon átnyúló együttműködést tovább kell erősíteni; e tekintetben segítséget jelentene 
az Europol szolgálatainak gyakoribb és korábban történő igénybevétele. Az Europol és az Eurojust 
elemzési szakértelmének gyakoribb igénybevétele szintén hozzájárul a terrorista 
bűncselekményekre vonatkozó információcseréről és együttműködésről szóló, 2005. szeptember 20-i 
2005/671/IB tanácsi határozat hatékony végrehajtásához.

Továbbá kívánatos, hogy az igazságügy – különösen az ügyészségi hatóság és/vagy az Eurojust –
részt vegyen a pénzügyi nyomozók képzésére vonatkozó minimumszabványok további 
kidolgozásában. A tagállamok, a Bizottság és az Europol felkérést kapnak, hogy gyorsítsák fel a 
közös képzési minimumkövetelmények kidolgozását, és hogy e folyamatba hosszabb távon az 
Eurojustot is vonják be.

A FIU-knak a terroristafinanszírozási tevékenység azonosítására vonatkozó elemző funkcióját 
erősíteni lehet a pénzügyi információknak a bűnüldöző hatóságoktól és hírszerző szervektől kapott, 
terrorizmussal kapcsolatos hírszerzési adatokkal való összekapcsolásával. A FIU-k továbbá 
kulcsfontosságú szerepet játszanak a pénzügyi információknak a hírszerző szervezetek részére való 
felfedésében. A pénzügyi intézetek által nyújtott pénzügyi információ és a pénzügyi intézetek felé 
továbbított hírszerzési adatok alapvető fontossággal bírnak a globális terroristaellenes erőfeszítések 
sikerében. A FIU-knak, a hírszerző és bűnüldöző szervezeteknek szisztematikusan meg kell 
vizsgálniuk, mely intézkedések megvalósíthatóak, beleértve a számukra gyanúsnak tűnő 
tranzakciók végrehajtásának megtiltását, az állam részéről történő kijelölés kérelmezését 
eszközbefagyasztáshoz, büntetőeljárás vagy más bűnüldözési fellépés kezdeményezését, vagy 
információknak releváns harmadik országokkal való cseréjét.
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A hetedik kutatási keretprogram biztonsági témakörének keretében a Bizottság támogathatná a 
terroristafinanszírozási tevékenységek FIU-k, más állami hatóságok, bűnüldöző szervek vagy 
magánszereplők (pl. bankok) általi észlelésének megkönnyítésére és erősítésére szolgáló 
informatikai eszközök kifejlesztését, az információk és a legjobb gyakorlatok cseréjének 
előmozdítása mellett.

5.3. Együttműködés a magánszektorral
A terrorizmus elleni küzdelem sikere érdekében az állami és magánszektor összes érintett fele 
közötti hatékony és eredményes együttműködés és adatmegosztás további fokozására (többek 
között az állami hatóságok között a hírszerzési adatok jobb egyesítésére) van szükség. Ennek 
elérésével jelentősen javulni fog a pénzügyi intézetek és más jelentéstevő szervek hozzájárulása a 
terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemhez. A pénzintézeteket jobban kell informálni az általuk 
gyanús tranzakciókról tett jelentések formájában szolgáltatott információk felhasználásáról. Fel kell 
ismerni a visszajelzés fontosságát.

A Bizottság nemrég indította el a jelentéstevő szervek és a FIU, valamint a bűnüldöző hatóságok és 
a FIU között az EU-ban meglévő, a FIU visszajelzésére szolgáló struktúrák felmérését. Ezen 
tanulmány alapján folytatni lehetne a munkát 2009-re vonatkozóan.

A Bizottság a szankciók terén párbeszédet folytat az európai hitelszektor szervezeteivel, és a 
pénzügyi intézetek általi végrehajtás támogatására rendelkezésre bocsátja a pénzügyi szankciókkal 
sújtott személyek és szervezetek konszolidált listáját1 és egy weboldalt.

Az állami és magánszektor közötti adatmegosztás és a különböző állami hatóságok között a 
hírszerzési adatok jobb egyesítése olyan cél, melyet az EU-nak tovább kell vinnie, a tagállamoknak 
látniuk kell e megközelítés hasznát és azt, hogy milyen megoldásokat kínál a terrorizmusnak és a 
terrorizmus finanszírozásának jobb kezelésére.

6. Nemzetközi együttműködés
Az EU terrorizmus finanszírozása elleni politikájának fontos része a Pénzügyi Akció Munkacsoport 
munkájából, különösen a terrorizmus finanszírozása elleni kilenc különleges ajánlásából ered. Az 
FATF napirendjének új fejleményei nyomán az EU-nak folyatnia kell az FATF-ben játszott aktív 
szerepét annak érdekében, hogy biztosítsa, hogy az FATF munkája összhangban maradjon az EU 
prioritásaival. Az FATF-ben tárgyalásra kerülő témákkal kapcsolatban továbbra is az EU-n belüli 
magas szintű koordináció szükséges.

  
1 http://ec.europa.eu/external_relations/cfsp/sanctions/list/consol-list.htm
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Az EU szinte valamennyi FATF-ajánlást és különleges ajánlást végrehajtotta. Ebben a tekintetben 
Európában az ellenőrzés hatékonyabb és eredményesebb lett. A terroristák továbbra is igyekezni 
fognak azokat a csatornákat használni, ahol a leggyengébb a szabályozás vagy a vizsgálat. 
Következésképpen az Uniónak továbbra is figyelmet kell fordítania a terrorizmus finanszírozása 
elleni küzdelem nemzetközi dimenziójára. Az Uniónak továbbra is elő kell mozdítania az ENSZ BT 
határozatainak, az FATF-ajánlásoknak, az ENSZ határozatainak való egyetemes megfelelést, az 
ENSZ globális terrorizmus ellenistratégiájának teljes mértékű végrehajtását, és más releváns 
nemzetközi és regionális egyezmények megerősítését és végrehajtását. Továbbá a harmadik 
országok jogi eszközök megfogalmazására és végrehajtására vonatkozó kapacitásának támogatása –
a terrorizmusnak és a terrorizmus finanszírozásának megelőzése és az azok elleni küzdelem 
érdekében – továbbra is az EU terroristaellenes politikájának kulcsfontosságú eleme kell, hogy 
legyen. Az ilyen támogatásnyújtásra való fokozott figyelmet elő kell mozdítani.

Továbbá a kulcsfontosságú partnerekkel – különösen az Egyesült Államokkal és az Öböl 
Együttműködési Tanáccsal – való konstruktív párbeszédet folytatni kell. A Tanács jelenleg az EU 
és az USA között a terrorizmus finanszírozásáról és a pénzügyi szankciókról folytatott párbeszéd 
formátumáról folytat megbeszéléseket. A tagállamok rugalmasabb, napirendközpontú párbeszédet 
szeretnének, évente legalább egy üléssel. A Tanács ezenkívül mérlegeli az USA-val ezen keretben 
folytatott megbeszélések új témáit. Mindenesetre valószínűnek tűnik, hogy az ENSZ 
terroristaellenes szankcióinak rendszere a jövőben fontos témája lesz az EU és az USA között a 
terrorizmus finanszírozásáról folytatott párbeszédnek.

7. A Tanácson belüli munka megszervezése
Több tanácsi munkacsoport foglalkozik a terrorizmus megelőzését és az ellene folytatott küzdelmet 

érintő tanácsi ülések előkészítésével:

· pénzügyi attasék – az FATF-ajánlásoknak az EU jogalkotásába való átültetése

· RELEX-tanácsosok – az ENSZ BT határozatainak és autonóm uniós szankcióknak az 

EU jogalkotásába való átültetése (beleértve a horizontális kérdések nyomon 

követésére és értékelésére szakosodott RELEX/Szankciók formációt)

· a terrorizmussal foglalkozó munkacsoport – az EU belső szempontjai

· a COTER – külső szempontok

· a CP 931 munkacsoport – a terrorista cselekményekben érintett szervezetek és 

személyek meghatározása

· a szervezett bűnözéssel foglalkozó multidiszciplináris munkacsoport – a bűnüldözés 

aspektusai.
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E munkacsoportok összetételével, valamint az egyéb célokból létrehozott informális 

munkacsoportok (pl. a FIU-fórum) meglétével összefüggő okok miatt a terrorizmus finanszírozása 

elleni küzdelem több szempontjával kapcsolatos munkát a Tanács előkészítő szervei jobban 

koordinálhatnák.

8. Ajánlások
A fenti meggondolások alapján a Tanács felkérést kap, hogy hagyja jóvá az alábbi ajánlásokat:

1. ajánlás – monitoring
A tagállamoknak biztosítaniuk kell a Pénzügyi Akció Munkacsoport 40 ajánlásának és 9 különleges 

ajánlásának az uniós jogalkotásba való átültetésére szolgáló uniós jogi eszközök végrehajtását. A 

tagállamoknak ezenfelül biztosítaniuk kell a bűnüldözési együttműködéssel kapcsolatos releváns 

jogi eszközök hatékony végrehajtását. A Bizottság felkérést kap, hogy folytassa a releváns uniós 

jogalkotásnak (többek között a bűnüldözés terén folytatott együttműködéssel kapcsolatos uniós jogi 

eszközöknek) az EU tagállamai általi végrehajtását. A Bizottság ezen jogi eszközökről (különösen 

az operatív együttműködés bővítéséről) készített végrehajtási jelentéseinek alapján a Tanácsnak fel 

kell mérnie a jövőbeli tevékenységeket. Szükség esetén mérlegelni kell a létező jogszabályok 

pontosítására vonatkozó javaslatokat.

2. ajánlás – fenyegetéselemzés
Az EU-nak folytatnia kell a terrorizmus finanszírozása új folyamatainak és módszereinek az 

elemzését, és ezeket anticipálnia kell a lehetséges új jogalkotási eszközök megelőlegezése 

érdekében, figyelembe véve az FATF már elvégzett, illetve folyamatban lévő, a globális 

fenyegetéselemzéssel kapcsolatos munkáját. Ezt támogató fontos eszköz a fenyegetéselemzés.

A SitCen felkérést kap, hogy rendszeres időközönként állítson össze jelentéseket az EU-n belüli és 

a nemzetközi fenyegetésekről annak érdekében, hogy lehetővég tegye a Tanács számára az új 

folyamatok anticipálását és a terrorizmus finanszírozása elleni stratégia szükség esetén 2009 

májusáig történő naprakésszé tételét. Figyelmet kell fordítani a terrorizmus finanszírozásának a 

tagállamokban jelenleg előforduló formáira.

Az Europol felkérést kap, hogy 2008 decemberéig tegyen jelentést a Tanácsnak – a tagállamokban 

folytatott nyomozások alapján – a terrorizmus finanszírozása és más bűnözői tevékenységek közötti 

kapcsolatokról annak érdekében, hogy lehetővé tegye a Tanács számára a terrorizmus 

finanszírozása elleni stratégia szükség esetén 2009 májusáig történő naprakésszé tételét.
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Az Europol és a SitCen felkérést kap, hogy szorosan működjenek együtt a fenyegetéselemzés 

elkészítésekor, és lehetőség szerint közös jelentést nyújtsanak be.

3. ajánlás – új fejlemények
A pénzügyi szolgáltatások irányelvének az alternatív átutalásra vonatkozó rendelkezéseinek 

egységes végrehajtása kulcsfontosságú a pénz- vagy értékátutalási szolgáltatások a terrorizmust 

potenciálisan finanszírozók általi felhasználásának megelőzése érdekében. A Bizottság felkérést 

kap, hogy mérje fel a tagállamok általi végrehajtására vonatkozó, az irányelv pontos rendelkezésein, 

a VI. különleges ajánlásnak az FATF által készített értelmező feljegyzésén és az FATF legjobb 

gyakorlatokról szóló dokumentumán alapuló gyakorlati iránymutatások kidolgozásának igényét és 

lehetőségét. A tagállamokat ösztönözzük, hogy megfelelően hajtsák végre a pénzügyi szolgáltatások 

irányelvét annak érdekében, hogy erősítsék a pénzátutalási szolgáltatások nyújtói feletti ellenőrzést, 

és hogy megakadályozzák, hogy terroristákat potenciálisan finanszírozó személyek visszaéljenek az 

ilyen szolgáltatásokkal.

Az új fizetési módszerek terén mutatkozó technikai fejlődés sebességére figyelemmel hasznos 

lehet előrevetíteni, hogy e fejlődés milyen hatással lehet a jövőben ezen módszerek sebezhetőségére 

a terrorizmus finanszírozása szempontjából. A Bizottság és a tagállamok felkérést kapnak, hogy az 

érintett felekkel – többek között a központi bankokkal és lehetőség szerint a fizetési szolgáltatókkal 

– vizsgálják meg, hogy ezen új fizetési módszerek magukban hordozzák-e a terrorizmus 

finanszírozásának és a pénzmosásnak a kockázatát, és ha igen, milyen konkrét intézkedések 

elfogadásával lehetne csökkenteni ezt a kockázatot. Az FATF 2006. októberi tipológiai 

tanulmányának eredményei ezen vizsgálat alapjául szolgálhatnának.

Az EU-nak követnie kell a terrorizmus finanszírozásának új módszereivel – például a 

kereskedelmen alapuló tevékenységekkel – kapcsolatos fejleményeket az FATF-en belül, és a 

Bizottság és a tagállamok felkérést kapnak, hogy tegyenek jelentést ezekről a kérdésekről, és 

tájékoztassák a Tanácsot a további lépésekről, amennyiben új nemzetközi szabványok és/vagy 

ajánlások kerülnek elfogadásra. 
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4. ajánlás – a meglévő fellépések fokozása
A nonprofit szektornak és az FATF VIII. különleges ajánlása végrehajtásának tekintetében a 
Bizottság felkérést kap, hogy a nonprofit szervezetekbe való beszivárgásra lehetőséget adó 
sebezhető pontok csökkentésére irányuló lehetséges közös uniós megközelítés háttéranyagaként 
2009 elején nyújtsa be a nonprofit szervezetekről készített két tanulmánya eredményeit. Egy ilyen 
megközelítés tartalmazhatná a nonprofit szervezetekkel, a visszaélés megelőzésében és 
nyomozásában való uniós együttműködéssel kapcsolatos, egész Európára szóló iránymutatások, a 
nonprofit szervezetekre vonatkozó, egész Európára szóló tájékoztató programok kidolgozását és a
legjobb gyakorlatok tagállamok közötti cseréjére szolgáló fórumnak az állami és a nonprofit szektor 
szakértői számára való létrehozását.

Célzott (pénzügyi) szankciók, melyek csökkentették a terroristák és a terrorista szervezetek 
lehetőségeit a pénzügyi ágazattal való visszaélésre, és megnehezítették számukra a pénzgyűjtést és -
mozgatást. A hatékony befagyasztási fellépés továbbra is igényelni fogja az összes tagállam 
részéről a nyomozásban tett erőfeszítéseket, valamint a harmadik országokkal folytatott 
együttműködést az eszközbefagyasztásra alkalmazandó kritériumoknak eleget tévő, elégséges 
információn alapuló kijelölések előkészítése érdekében. A Tanács az Elsőfokú Bíróság ítéleteivel 
összhangban javított a kijelölési eljárásokon.

Az EU-nak továbbra is ellenőriznie kell az eszközbefagyasztás végrehajtását annak hatékonysága 
fokozásának érdekében. Tovább kell folytatni és javítani a magánszektor pénzügyi intézeteivel és 
más érintett gazdasági szereplőkkel a párbeszédet és együttműködést uniós és nemzeti szinten 
egyaránt.

5. ajánlás – A FIU-k és a velük való, illetve köztük lévő együttműködés
Fokozni kell az erőfeszítéseket a nemzeti FIU-kkal és más illetékes szervekkel való és az azok 
közötti információcsere elősegítése érdekében. Ez lehetővé teszi a FIU-k és más illetékes hatóságok 
számára, hogy bővebb visszajelzést adjanak a pénzügyi intézetek számára a gyanús és szokatlan 
tranzakciók bejelentésének megfelelő célszemélyeiről. Egy terrorizmus finanszírozása elleni, jól 
működő rendszerben a visszajelzés alapvető fontosságú. Ennélfogva a Bizottság által indított, a FIU 
visszajelzési rendszerére vonatkozó, folyamatban lévő uniós szintű értékelést a tagállamok 
szakértőinek (többek között pénzügyi intézetek és más jelentéstevő szervek képviselőinek) 
megfelelő mélységben meg kell vitatniuk, és e megbeszélésnek a legjobb gyakorlatok 
azonosításához kell vezetniük. Fel kell mérni a FIU-k és más illetékes hatóságok – köztük a 
vámhatóság – releváns (pénzügyi, bűnüldözési és hírszerzési) adatokhoz való hozzáférésének 
módjait, figyelembe véve a megfelelő adatvédelmi kérdéseket és más létfontosságú, pl. 
nemzetbiztonsági érdekeket.
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Valamennyi tagállam a FIU.NET teljes mértékben működő tagja kell, hogy legyen 2009 közepére.

A tagállamok pénzügyi hírszerző egységeinek az információcsere terén folytatott együttműködésére 
vonatkozó rendelkezésekről szóló 2000. novemberi tanácsi határozat végrehajtására vonatkozó 
bizottsági jelentés azt mutatja, hogy többet kell tenni az operatív együttműködés terén, melybe 
beletartozik valamennyi szükséges pénzügyi és bűnüldözési információ széles körű cseréje. A 
Bizottság felkérést kap az ezen jelentésről szóló következtetéseknek az (informális) FIU-fórumon és 
más releváns uniós fórumokon való további kidolgozására. Az információcsere megkönnyítésének 
további módjait – nemzeti és nemzetközi keretekben, a nemzeti FIU jellegétől függetlenül – tovább 
kell kutatni. Az uniós iránymutatások elősegíthetik az uniós szintű információcserét.

6. ajánlás – a magánszektorral folytatott együttműködés
A Bizottság és a tagállamok felkérést kapnak a magánszektorral a terrorizmus finanszírozásával 
kapcsolatos területeken – különösen az uniós eszközök végrehajtásának terén – folytatott párbeszéd 
és együttműködés fokozására. 

Nemzeti szinten a tagállamok mérlegelhetnék egy, a pénzügyi szektor, a kormány, a bűnüldöző és a 
hírszerző ügynökségek szakértői között kapcsolatot teremtő közös munkacsoport felállítását a 
terrorizmus finanszírozása elleni állami-magán együttműködés hatékonyságának fokozása 
érdekében. Az ilyen munkacsoportban folytatott munka többek között a terrorizmus finanszírozása 
jelentette kockázatokról való tájékoztatás új módozataira, a bűnüldöző hatóságoktól érkező 
hatékony, célzott megkeresésekre, a hírszerzési információk megosztásának korlátaira irányulhatna.

7. ajánlás – pénzügyi hírszerzés és nyomozás

A pénzügyi információ önmagában nem elég a terrorizmus elleni hatékony küzdelemhez. Azonban 
a terroristaellenes hírszerzéssel ötvözve a pénzügyi információ fokozhatja a terrorista 
tevékenységek azonosítására és megakadályozására vonatkozó kapacitást. A pénzügyi hírszerzési 
információk gyűjtésének és megosztásának fontos prioritássá kell válnia. A tagállamokat 
ösztönözzük, hogy a pénzügyi nyomozásokat és a terroristaellenes hírszerzési információk
megosztását tegyék szakpolitikájuk kulcsfontosságú prioritásává.

Az EU tagállamait ösztönözzük, hogy a pénzügyi nyomozásokat tegyék a terroristaellenes 
nyomozások alapvető elemévé. A tagállamok, a Bizottság és az Europol felkérést kapnak, hogy 
gyorsítsák fel a képzési minimumkövetelmények kidolgozását, és hogy e folyamatba hosszabb 
távon az Eurojustot is vonják be.
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8. ajánlás – nemzetközi együttműködés
Az EU-nak tovább kell dolgoznia a releváns nemzetközi egyezményekhez és az ENSZ BT 
határozataihoz való egyetemes csatlakozáson és ezek teljes mértékű végrehajtásán. Az azon 
országokkal minden szinten folytatott politikai párbeszédekben, melyek még nem hajtották végre 
teljes mértékben ezeket az eszközöket, a kérdést folyamatosan fel kell vetni. A Tanács a terrorizmus 
finanszírozásáról folytatott valamennyi, különösen a KKBP terrorizmussal foglalkozó 
munkacsoportja (COTER) által azonosított, prioritást élvező országokkal folytatott releváns 
politikai párbeszédben fontos üzeneteket fog közvetíteni a terrorizmus finanszírozásáról.

Továbbá a harmadik országok jogi és egyéb eszközökre irányuló erőfeszítéseinek támogatása – a 
terrorizmusnak és a terrorizmus finanszírozásának megelőzése és az azok elleni küzdelem 
érdekében – továbbra is az EU terroristaellenes politikájának kulcsfontosságú eleme kell, hogy 
legyen. A kulcsfontosságú – különösen a prioritást élvező – országok terroristaellenes 
kapacitásának fokozására irányuló technikai segítségnyújtást bővíteni kell. A tagállamok és a 
Bizottság felkérést kapnak, hogy fokozott forrásokat fordítsanak a terrorizmus finanszírozása elleni 
kapacitás növelésére, más adományozókkal együttműködésben.

A tagállamokat ösztönözzük, hogy mérjék fel az érintett harmadik országokkal a nonprofit 
szektorban végzett kapacitásépítés terén folytatott projektek közösségi finanszírozásának 
lehetőségeit, ami segíthet annak kivédésében, hogy a nemzetközi szinten működő jótékonysági 
szervezeteket a terrorizmus finanszírozására használják fel.

Az EU-nak továbbra is szorosan együtt kell működnie a Pénzügyi Akció Munkacsoporttal a 
terrorizmus finanszírozásával kapcsolatos 40 FATF-ajánlásra, és különösen a 9 különleges ajánlásra 
vonatkozóan az összes kérdésben, beleértve az új fejleményeket. A Bizottság és a tagállamok 
felkérést kapnak, hogy a terrorizmus finanszírozására vonatkozó összes kérdésben biztosítsák a 
koordinált uniós álláspontot az FATF-ben. Mivel nem minden tagállam tagja az FATF-nek, a 
koordináció kiemelkedően fontos. Fontolóra kellene venni egy, a 40 FATF-ajánlás és a 9 
különleges ajánlás összes (jogi, bűnüldözési, pénzügyi) szempontjára kiterjedő koordinációs 
mechanizmust, figyelembe véve a meglévő mechanizmusokat (így például a pénzmosás és a 
terrorizmus-finanszírozás megelőzésével foglalkozó bizottságot).

Az EU-nak folytatnia kell a konstruktív párbeszédet a kulcsfontosságú partnerekkel, különösen az 
Egyesült Államokkal és az Öböl Együttműködési Tanáccsal. A Tanács felkérést kap, hogy az EU és 
az USA között a terrorizmus finanszírozásáról és a pénzügyi szankciókról való párbeszéd 
formátumáról folytatott megbeszélésekre javaslatokat kezdeményezzen és megbeszélésre váró 
témákat ajánljon.
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9. ajánlás
A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem tekintetében a Tanácsnak kellő időben 
javítania kell az előkészítő munkán, és egyszerűsítenie kell működési struktúráit.

10. ajánlás
Az EU terrorizmusellenes koordinátorának – a Bizottsággal együttműködve – pillérek közötti 
alapon biztosítania kell a naprakésszé tett stratégia követő intézkedéseit, félévente jelentést téve a 
COREPER-nek. Első jelentését 2008 decemberének végére kell benyújtania a COREPER részére.

E jelentés és ezen ajánlások tartalma az adott munkacsoportban lefolytatott vita eredményét fogja 
tükrözni.

_______________


