
 

AM\1146854EL.docx  PE616.056v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

26.2.2018 A8-0035/1 

Τροπολογία  1 

Σοφία Σακοράφα, Miguel Urbán Crespo, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli, 

Marina Albiol Guzmán, Merja Kyllönen, Younous Omarjee, Marie-Pierre Vieu, 

Lola Sánchez Caldentey, Javier Couso Permuy 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0035/2018 

Javier Nart 

Μείωση των πηγών εσόδων των τζιχαντιστών – βάζοντας στο στόχαστρο τη χρηματοδότηση 

της τρομοκρατίας 

2017/2203(INI) 

Πρόταση σύστασης 

Αιτιολογική σκέψη Ζ α (νέα) 

 

Πρόταση σύστασης Τροπολογία 

  Ζ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι από 

σαουδαραβικά εμπιστευτικά 

τηλεγραφήματα που δημοσιοποίησαν τα 

WikiLeaks το 2015 αποκαλύπτεται ένα 

σύστημα χρηματοδότησης για τζαμιά, 

ισλαμικά κέντρα και κληρικούς 

σαουδαραβικής εκπαίδευσης το οποίο 

εκτείνεται στην Ασία, την Αφρική και την 

Ευρώπη· 
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Πρόταση σύστασης Τροπολογία 

  Η α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 

μεγαλύτερο ποσοστό των όπλων που 

χρησιμοποιούν οι τζιχαντιστές είναι 

δυτικής κατασκευής: ευρωπαϊκά όπλα 

που πωλούνται στη Σαουδική Αραβία ή 

όπλα από τις ΗΠΑ που αρχικά 

παραδίδονται στον Ελεύθερο Συριακό 

Στρατό και στη συνέχεια καταλήγουν στο 

Ισλαμικό Κράτος·  
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Αιτιολογική σκέψη Θ α (νέα) 

 

Πρόταση σύστασης Τροπολογία 

  Θ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες 

εταιρείες με επιχειρηματική δράση σε 

ζώνες συγκρούσεων τροφοδοτούν άμεσα 

ένοπλες συγκρούσεις ή τρομοκρατικές 

δραστηριότητες· λαμβάνοντας υπόψη ότι 

η Γαλλία έχει ξεκινήσει δικαστική έρευνα 

σχετικά με τις δραστηριότητες του 

ομίλου τσιμεντοποιίας και κατασκευών 

Lafarge Holcim στη Συρία· λαμβάνοντας 

υπόψη ότι η έρευνα ακολουθεί μηνυτήρια 

αναφορά την οποία υπέβαλαν τον 

Νοέμβριο του 2016 Σύροι πρώην 

εργαζόμενοι στη Lafarge, μαζί με το 

Ευρωπαϊκό Κέντρο για τα Συνταγματικά 

και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (ECCHR) 

και τη γαλλική ΜΚΟ Sherpa, 

κατηγορώντας την εταιρεία για 

χρηματοδότηση τρομοκρατικών 

δραστηριοτήτων και συνενοχή σε 

εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά 

της ανθρωπότητας, καθώς και για 

έκθεση των εργαζομένων σε κίνδυνο· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά την 

αποφασιστικής σημασίας ομολογία του, ο 

διευθύνων σύμβουλος της Lafarge 

παραιτήθηκε· λαμβάνοντας υπόψη ότι, 

σύμφωνα με στοιχεία του φακέλου, η 

εταιρεία είχε συνάψει συμφωνίες με τον 
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ISIS προκειμένου να εξακολουθήσει την 

παραγωγή, πληρώνοντας για άδειες 

εισόδου που εξέδιδε η τζιχαντιστική 

οργάνωση και αγοράζοντας τις πρώτες 

ύλες που είναι αναγκαίες για την 

παραγωγή τσιμέντου, όπως το πετρέλαιο 

και η ποζολάνη, σε περιοχές υπό τον 

έλεγχο του ISIS, έναντι των οποίων 

φέρεται να κατέβαλλε έως και 20.000 

δολαρίων τον μήνα· λαμβάνοντας υπόψη 

ότι αυτές οι υποθέσεις, αν επιβεβαιωθούν, 

πρέπει να διερευνηθούν συστηματικά, να 

καταγγελθούν, και να επιβληθούν οι 

σχετικές ποινές·  

Or. en 

 

 


