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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

26.2.2018 A8-0035/4 

Τροπολογία  4 

Mario Borghezio 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

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 αναφορά 3 α (νέα) 

 

Πρόταση σύστασης Τροπολογία 

  – έχοντας υπόψη τη σύσταση του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το 

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Συμβούλιο 

σχετικά με την καταπολέμηση της 

χρηματοδότησης της τρομοκρατίας1, 

___________ 

 
1 ΕΕ L 124 της 25.5.2006, σ. 254. 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

26.2.2018 A8-0035/5 

Τροπολογία  5 

Mario Borghezio 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

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 Γ α (νέα) 

 

Πρόταση σύστασης Τροπολογία 

  Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες μέσω πιστωτικών 

οργανισμών κατόπιν συνεννόησης ή μέσω 

επενδύσεων σε φορολογικούς 

παραδείσους, συμβάλλει στη 

χρηματοδότηση των διεθνών 

τρομοκρατικών οργανώσεων· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

26.2.2018 A8-0035/6 

Τροπολογία  6 

Mario Borghezio 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

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 Γ β (νέα) 

 

Πρόταση σύστασης Τροπολογία 

  Γ β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

μεγαλύτερη πηγή χρηματοδότησης της 

διεθνούς τρομοκρατίας είναι το διεθνές 

λαθρεμπόριο ναρκωτικών και όπλων· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

26.2.2018 A8-0035/7 

Τροπολογία  7 

Mario Borghezio 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

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 Γ γ (νέα) 

 

Πρόταση σύστασης Τροπολογία 

  Γ γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα από 

τα κυριότερα σημεία διέλευσης των 

ναρκωτικών κολομβιανής προέλευσης 

είναι οι ακτές του Κέρατος της Αφρικής, 

με διασυνδέσεις προς και μέσα από τη 

Λιβύη και επομένως σε περιοχές όπου 

υπάρχει έντονη τζιχαντιστική παρουσία· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

26.2.2018 A8-0035/8 

Τροπολογία  8 

Mario Borghezio 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

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 Θ α (νέα) 

 

Πρόταση σύστασης Τροπολογία 

  Θ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εμπορία 

ανθρώπων - όπως κατήγγειλε τον 

Νοέμβριο του 2013 η υπουργός 

εξωτερικών της Ιταλίας- χρηματοδοτεί 

εγκληματικές οργανώσεις συνδεόμενες με 

το Ισλαμικό Κράτος και την Αλ Κάιντα 

στο Ισλαμικό Μαγκρέμπ (AQIM) και 

καθιστά δυνατή τη διείσδυση 

τζιχαντιστών μαχητών στην Ευρώπη· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

26.2.2018 A8-0035/9 

Τροπολογία  9 

Mario Borghezio 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

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 Θ β (νέα) 

 

Πρόταση σύστασης Τροπολογία 

  Θ β. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα 

με την ιταλική οικονομική αστυνομία 

(Guardia di Finanza), οι εισαγωγές 

πετρελαίου οι ελεγχόμενες από 

τρομοκρατικές οργανώσεις μπορεί να 

χρησιμοποιούν ως τερματικούς σταθμούς 

ακόμη και μεγάλα ιταλικά διυλιστήρια, 

και ότι στα ύδατα νοτίως της Μάλτας 

σημειώνονται μυστηριώδεις εξαφανίσεις 

πετρελαιοφόρων προερχόμενων από 

Τουρκία και Ρωσία ενώ φορτηγίδες 

ανεφοδιασμού καυσίμων αποπλέουν 

κρυφά από τη Λιβύη και μεταγγίζουν εν 

πλω παράνομο ακατέργαστο πετρέλαιο σε 

μεγάλα δεξαμενόπλοια, τα οποία 

ακολούθως μεταφέρουν το φορτίο αυτό 

σε διάφορα λιμάνια· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

26.2.2018 A8-0035/10 

Τροπολογία  10 

Mario Borghezio 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

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 Θ γ (νέα) 

 

Πρόταση σύστασης Τροπολογία 

  Θ γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, όπως 

υπενθυμίζει η Ειδική ομάδα 

χρηματοοικονομικής δράσης (FATF), οι 

δικαστικές αρχές σε ολόκληρο τον κόσμο 

ανησυχούν για τη χρήση εικονικών 

νομισμάτων από τρομοκρατικές 

οργανώσεις, δεδομένου ότι έχει σημειωθεί 

κατακόρυφη αύξηση στη χρήση 

ιστότοπων συνδεόμενων με αυτές με 

σκοπό την προώθηση της χρήσης του 

bitcoin, και σε επαφές μεταξύ 

εξτρεμιστών σχετικά με τα εικονικά 

νομίσματα, ενώ εμφανίστηκε και ένα 

ιστολόγιο που συνδέεται με το ISIS και 

που πρότεινε να χρησιμοποιηθούν τα 

bitcoin για να χρηματοδοτούνται οι 

εξτρεμιστές· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

26.2.2018 A8-0035/11 

Τροπολογία  11 

Mario Borghezio 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

Έκθεση A8-0035/2018 

Javier Nart 

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

της τρομοκρατίας 

2017/2203(INI) 

Πρόταση σύστασης 

Παράγραφος 1 – στοιχείο ε α (νέο) 

 

Πρόταση σύστασης Τροπολογία 

  ε α) καλεί τα κράτη μέλη και την 

Επιτροπή να εξετάσουν ως βασική 

προτεραιότητα τη μείωση των πηγών 

χρηματοδότησης των τρομοκρατικών 

δικτύων, δεδομένου ότι αυτή αποτελεί 

αποτελεσματικό εργαλείο που εμποδίζει 

την αποτελεσματικότητα των εν λόγω 

δικτύων· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

26.2.2018 A8-0035/12 

Τροπολογία  12 

Mario Borghezio 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

Έκθεση A8-0035/2018 

Javier Nart 

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

της τρομοκρατίας 

2017/2203(INI) 

Πρόταση σύστασης 

Παράγραφος 1 – στοιχείο ιστ 

 

Πρόταση σύστασης Τροπολογία 

ιστ) καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ να 

δημιουργήσουν ένα σύστημα ελέγχου και 

εκκαθάρισης ώστε να διασφαλιστεί ότι οι 

χώροι λατρείας και εκπαίδευσης, τα 

κέντρα, τα φιλανθρωπικά ιδρύματα, οι 

πολιτιστικές ενώσεις και παρόμοιες 

οντότητες, όπου υπάρχει εύλογη υπόνοια 

ότι έχουν δεσμούς με τρομοκρατικές 

ομάδες, να επεξηγούν με ποιον τρόπο 

κατανέμουν τα κεφάλαια που λαμβάνουν 

τόσο από έξω όσο και από μέσα από την 

ΕΕ, όπως επίσης και να εισάγουν σε μια 

συγκεντρωτική βάση δεδομένων, 

συσταθείσα με όλες τις δέουσες εγγυήσεις, 

όλες τις συναλλαγές των εταιρειών 

μεταφοράς χρημάτων· ζητεί να 

εφαρμόζεται υποχρεωτικά ένας εκ των 

προτέρων έλεγχος της προέλευσης των 

χρημάτων και του προορισμού τους σε 

περιπτώσεις ποσών από ελεημοσύνες, όταν 

υπάρχουν εύλογες υποψίες για σύνδεση με 

την τρομοκρατία, ώστε να αποφεύγεται η 

κακόβουλη ή απερίσκεπτη διανομή τους 

για τρομοκρατικούς σκοπούς· απαιτεί να 

υλοποιηθούν όλα τα μέτρα στο πλαίσιο 

ειδικών προγραμμάτων κατά της 

ισλαμοφοβίας, ώστε να αποφύγουμε την 

αύξηση των εγκλημάτων μίσους και των 

επιθέσεων κατά μουσουλμάνων ή 

οποιαδήποτε ρατσιστική ή ξενοφοβική 

ιστ) καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ να 

υιοθετήσουν σοβαρά και συγκεκριμένα 

μέτρα πρόληψης και ελέγχου για τις 

δραστηριότητες σε τζαμιά, χώρους 
λατρείας και εκπαίδευσης, ιδρύματα, 

κέντρα, φιλανθρωπικά ιδρύματα, 

πολιτιστικές ενώσεις ή παρόμοιες 

οντότητες που έχουν σκοπό τη συλλογή 

χρημάτων, συμπεριλαμβανομένων όσων 

δηλώνεται ότι προορίζονται για 

θρησκευτικούς σκοπούς ή για σκοπούς 

κοινωνικής πρόνοιας, ώστε να 

επαληθεύεται ότι πράγματι 

χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς 

αυτούς και να αποκλείεται η χρήση τους 

για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, 

και ζητεί να καταγράφονται σε εθνικές 

συγκεντρωτικές βάσεις δεδομένων, που 

θα έχουν συσταθεί με όλες τις δέουσες 

εγγυήσεις, σε σχέση με όλες τις 

συναλλαγές που πραγματοποιούν όσοι 

αποστέλλουν χρήματα· ζητεί να 

εφαρμόζεται υποχρεωτικά ένας εκ των 

προτέρων έλεγχος της προέλευσης των 

χρημάτων και του προορισμού τους σε 

περιπτώσεις ποσών από ελεημοσύνες, όταν 

υπάρχουν εύλογες υποψίες για σύνδεση με 

την τρομοκρατία, ώστε να αποφεύγεται η 

κακόβουλη ή απερίσκεπτη διανομή τους 

για τρομοκρατικούς σκοπούς· 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

επίθεση για ζητήματα θρησκείας ή 

εθνότητας· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

26.2.2018 A8-0035/13 

Τροπολογία  13 

Mario Borghezio 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

Έκθεση A8-0035/2018 

Javier Nart 

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

της τρομοκρατίας 

2017/2203(INI) 

Πρόταση σύστασης 

Παράγραφος 2 

 

Πρόταση σύστασης Τροπολογία 

2. αναθέτει στον Πρόεδρό του να 

διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο 

Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην 

Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη 

Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα 

Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής 

Ασφαλείας και στα κράτη μέλη. 

2. αναθέτει στον Πρόεδρό του να 

διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο 

Συμβούλιο, στην Επιτροπή -και ιδίως στον 

επίτροπο για την Ένωση Ασφάλειας-, 

στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη 

Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα 

Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής 

Ασφαλείας και στα κράτη μέλη. 

Or. en 

 

 


