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26.2.2018 A8-0035/1 

Alteração  1 

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 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0035/2018 

Javier Nart 

Cortar as fontes de rendimento dos jiadistas - atacar o financiamento do terrorismo 

2017/2203(INI) 

Proposta de recomendação 

Considerando G-A (novo) 

 

Proposta de recomendação Alteração 

  G-A. Considerando que os documentos 

diplomáticos sauditas, divulgados pela 

WikiLeaks em 2015, revelam um sistema 

de financiamento destinado a mesquitas, 

centros islâmicos e líderes religiosos 

treinados na Arábia Saudita, que abrange 

a Ásia, a África e a Europa; 

Or. en 
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26.2.2018 A8-0035/2 

Alteração  2 

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

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

Lola Sánchez Caldentey, Javier Couso Permuy 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0035/2018 

Javier Nart 

Cortar as fontes de rendimento dos jiadistas - atacar o financiamento do terrorismo 

2017/2203(INI) 

Proposta de recomendação 

Considerando H-A (novo) 

 

Proposta de recomendação Alteração 

  H-A. Considerando que a maior parte 

do equipamento militar utilizado pelos 

jiadistas é de fabrico ocidental: 

armamento europeu vendido à Arábia 

Saudita ou armamento norte-americano 

distribuído inicialmente ao Exército Livre 

da Síria, que acabou nas mãos do Estado 

Islâmico;  

Or. en 
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26.2.2018 A8-0035/3 

Alteração  3 

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 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0035/2018 

Javier Nart 

Cortar as fontes de rendimento dos jiadistas - atacar o financiamento do terrorismo 

2017/2203(INI) 

Proposta de recomendação 

Considerando I-A (novo) 

 

Proposta de recomendação Alteração 

  I-A. Considerando que algumas 

empresas que operam em zonas de 

conflito alimentam diretamente conflitos 

armados ou atividades terroristas; que a 

França iniciou um inquérito judicial 

sobre as atividades na Síria do grupo de 

construção e cimentos LafargeHolcim; 

que este inquérito foi iniciado na 

sequência de uma queixa-crime 

apresentada por vários antigos 

funcionários sírios da Lafarge, 

juntamente com o European Center for 

Constitutional and Human Rights 

(ECCHR) e a ONG francesa Sherpa, em 

novembro de 2016, acusando a empresa 

de financiar atividades terroristas e de 

cumplicidade em crimes de guerra e 

crimes contra a Humanidade, bem como 

de pôr em perigo os seus trabalhadores; 

que, após a sua decisiva confissão, o 

diretor executivo da Lafarge se demitiu; 

que, de acordo com os elementos do 

processo, a empresa teria celebrado 

acordos com o EIIL para manter a 

produção, pagando livres-trânsitos 

emitidos pela organização jiadista e 

comprando as matérias-primas 

necessárias para a produção de cimento, 

como petróleo e pozolana, em zonas 
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controladas pelo EIIL, desembolsando, 

alegadamente, até 20 000 dólares por 

mês; que estes casos devem ser 

sistematicamente investigados, 

denunciados e punidos, caso se 

confirmem;  

Or. en 

 

 


