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Sofia Sakorafa, Miguel Urbán Crespo, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli, 

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

Lola Sánchez Caldentey, Javier Couso Permuy 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0035/2018 

Javier Nart 

A dzsihádisták bevételforrásainak elvágása és a terrorizmus finanszírozása elleni fellépés 

2017/2203(INI) 

Ajánlásra irányuló javaslat  

G a preambulumbekezdés (új) 

 

Ajánlásra irányuló javaslat Módosítás 

  Ga. mivel a WikiLeaks 2015-ös 

szivárogtatásai feltárták, hogy a szaúdi 

diplomáciai csatornák egy finanszírozási 

rendszert működtetnek mecsetek, 

iszlamista központok és Szaúd-Arábiában 

kiképzett egyházi személyek számára, és ez 

a rendszer felöleli Ázsiát, Afrikát és 

Európát; 

Or. en 
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Jelentés A8-0035/2018 

Javier Nart 

A dzsihádisták bevételforrásainak elvágása és a terrorizmus finanszírozása elleni fellépés 

2017/2203(INI) 

Ajánlásra irányuló javaslat 

H a preambulumbekezdés (új) 

 

Ajánlásra irányuló javaslat Módosítás 

  Ha. mivel a dzsihádisták által használt 

katonai felszerelések nagy részét nyugati 

országokban gyártják: ilyenek a Szaúd-

Arábiának eladott európai fegyverek, 

illetve az eredetileg a Szabad Szíriai 

Hadsereg részére szállított egyesült 

államokbeli fegyverek, amelyek végül az 

Iszlám Állam kezébe kerülnek;  

Or. en 
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Sofia Sakorafa, Miguel Urbán Crespo, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli, 

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

Lola Sánchez Caldentey, Javier Couso Permuy 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0035/2018 

Javier Nart 

A dzsihádisták bevételforrásainak elvágása és a terrorizmus finanszírozása elleni fellépés 

2017/2203(INI) 

Ajánlásra irányuló javaslat 

I a preambulumbekezdés (új) 

 

Ajánlásra irányuló javaslat Módosítás 

  Ia. mivel néhány vállalkozás, amely 

konfliktus sújtotta övezetekben folytat 

üzleti tevékenységet, közvetlenül táplálja a 

fegyveres konfliktusokat és a terrorista 

tevékenységeket; mivel Franciaország 

igazságügyi vizsgálatot kezdeményezett a 

Lafarge Holcim cementgyártó és 

építőipari csoport szíriai tevékenységeivel 

kapcsolatban; mivel a vizsgálat 

következtében a szíriai Lafarge számos 

korábbi munkavállalója az Alkotmányos 

és Emberi Jogok Európai Központjával 

(ECCHR) és a Sherpa nevű francia nem 

kormányzati szervezettel közösen büntető 

feljelentést tett 2016 novemberében, 

terrorista tevékenységek 

finanszírozásával, háborús és emberiesség 

elleni bűncselekményekben való 

bűnrészességgel, valamint a 

munkavállalók veszélyeztetésével vádolva 

meg a társaságot; mivel saját perdöntő 

vallomását követően a Lafarge 

vezérigazgatója lemondott; mivel az ügy 

tényállása szerint a vállalkozás a termelés 

fenntartása érdekében megállapodásokat 

kötött az ISIS-szel, és fizetett a dzsihádista 

szervezet által kiállított belépési 

engedélyekért, továbbá az ISIS ellenőrzése 

alatt álló területekről vásárolt a 
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cementgyártáshoz szükséges 

nyersanyagot, például kőolajat és 

puccolánt, állítólag havonta akár 

20 000 dollár értékben is; mivel az ilyen 

ügyeket szisztematikusan ki kell vizsgálni, 

el kell ítélni, és ha bebizonyosodnak, 

szankcionálni kell;  

Or. en 

 

 


