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Muudatusettepanek  4 
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fraktsiooni ENF nimel 

 

Raport A8-0035/2018 

Javier Nart 

Džihadistide sissetulekuallikate ja terrorismi rahastamise tõkestamine 

2017/2203(INI) 

Ettepanek võtta vastu soovitus 

Volitus 3 a (uus) 

 

Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek 

  – võttes arvesse oma 7. juuni 2005. 

aasta soovitust Euroopa Ülemkogule ja 

nõukogule võitluse kohta terrorismi 

rahastamisega, 

___________ 

 
1 ELT C 124 E, 25.5.2006, lk 254. 
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Muudatusettepanek  5 

Mario Borghezio 

fraktsiooni ENF nimel 

 

Raport A8-0035/2018 

Javier Nart 

Džihadistide sissetulekuallikate ja terrorismi rahastamise tõkestamine 

2017/2203(INI) 

Ettepanek võtta vastu soovitus 

Põhjendus C a (uus) 

 

Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek 

  C a. arvestades, et rahapesu aitab 

kaasosalistest krediidiasutustes või 

maksuparadiisides tehtud investeeringute 

kaudu kaasa rahvusvaheliste 

terroriorganisatsioonide rahastamisele; 

Or. en 
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fraktsiooni ENF nimel 

 

Raport A8-0035/2018 

Javier Nart 

Džihadistide sissetulekuallikate ja terrorismi rahastamise tõkestamine 

2017/2203(INI) 

Ettepanek võtta vastu soovitus 

Põhjendus C b (uus) 

 

Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek 

  C b. arvestades, et rahvusvahelist 

terrorismi rahastatakse kõige rohkem 

rahvusvahelisest uimasti- ja 

relvakaubandusest; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  7 
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fraktsiooni ENF nimel 

 

Raport A8-0035/2018 

Javier Nart 

Džihadistide sissetulekuallikate ja terrorismi rahastamise tõkestamine 

2017/2203(INI) 

Ettepanek võtta vastu soovitus 

Põhjendus C c (uus) 

 

Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek 

  C c. arvestades, et üks peamisi 

Colombiast pärit uimastite 

transiidipiirkondi asub Aafrika Sarve 

rannikul, ulatudes Liibüani ja sellest 

kaugemale, paiknedes seega suurel arvul 

džihaadivõitlejate poolt asustatud 

piirkonnas; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  8 

Mario Borghezio 

fraktsiooni ENF nimel 

 

Raport A8-0035/2018 

Javier Nart 

Džihadistide sissetulekuallikate ja terrorismi rahastamise tõkestamine 

2017/2203(INI) 

Ettepanek võtta vastu soovitus 

Põhjendus I a (uus) 

 

Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek 

  I a. arvestades, et nagu Itaalia 

välisminister 2013. aasta novembris tõdes, 

rahastatakse inimsmugeldamise kaudu 

Islamiriigi ja islamistliku Magribi Al 

Qaedaga seotud kuritegelikke 

organisatsioone ja võimaldatakse 

džihaadivõitlejate infiltreerumist 

Euroopasse; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  9 

Mario Borghezio 

fraktsiooni ENF nimel 

 

Raport A8-0035/2018 

Javier Nart 

Džihadistide sissetulekuallikate ja terrorismi rahastamise tõkestamine 

2017/2203(INI) 

Ettepanek võtta vastu soovitus 

Põhjendus I b (uus) 

 

Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek 

  I b. arvestades, et Itaalia maksupolitsei 

(Guardia di Finanza) andmetel võidakse 

terroriorganisatsioonide kontrolli all 

oleva naftaimpordi terminalidena 

kasutada ka Itaalia suuri 

rafineerimistehaseid ja et Maltast lõunas 

asuvates vetes on salapäraselt kadunud 

Türgist ja Venemaalt pärit naftatankerid 

ning et Liibüast lahkuvad salaja 

lihtertankerid, mille pardal valatakse 

ebaseaduslik toormaterjal konteineritesse 

ja mis seejärel jätkavad nimetatud lastiga 

teed eri sadamate suunas; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  10 

Mario Borghezio 
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Raport A8-0035/2018 

Javier Nart 

Džihadistide sissetulekuallikate ja terrorismi rahastamise tõkestamine 

2017/2203(INI) 

Ettepanek võtta vastu soovitus 

Põhjendus I c (uus) 

 

Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek 

  I c. arvestades, et rahapesuvastane 

töökond on juhtinud tähelepanu, et kogu 

maailma õigusasutused on mures 

küberraha kasutamise pärast 

terroriorganisatsioonide poolt, kuna 

küberrahaga tasumise võimalusega 

liitunud veebisaitide külastamine on 

plahvatuslikult kasvanud, edendades 

bitcoini kasutuselevõttu ja seeläbi ka 

äärmuslaste vahelist suhtlust küberraha 

valdkonnas, samuti on esile kerkinud 

Islamiriigiga seotud blogi, kus on tehtud 

ettepanek kasutada bitcoini äärmuslaste 

rahastamise eesmärgil; 

Or. en 
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Mario Borghezio 

fraktsiooni ENF nimel 

 

Raport A8-0035/2018 

Javier Nart 

Džihadistide sissetulekuallikate ja terrorismi rahastamise tõkestamine 

2017/2203(INI) 

Ettepanek võtta vastu soovitus 

Punkt 1 – alapunkt e a (uus) 

 

Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek 

  e a) kutsub liikmesriike ja komisjoni 

üles kaaluma terrorivõrgustike 

rahastamisallikate tõkestamise pidamist 

peamiseks prioriteediks, kuna see on 

tulemuslik vahend nende võrgustike 

tõhususe vähendamisel; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  12 

Mario Borghezio 

fraktsiooni ENF nimel 

 

Raport A8-0035/2018 

Javier Nart 

Džihadistide sissetulekuallikate ja terrorismi rahastamise tõkestamine 

2017/2203(INI) 

Ettepanek võtta vastu soovitus 

Punkt 1 – alapunkt p 

 

Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek 

p) kutsub ELi liikmesriike üles looma 

kontrolli- ja selgitussüsteemi selleks, et 

pühakojad, õppeasutused, institutsioonid, 

keskused, heategevusasutused, 

kultuuriühingud või muud sarnased 

üksused, juhul kui on põhjendatult alust 

kahtlustada, et neil on sidemeid 

terroristlike rühmitustega, kirjeldaksid 

täpselt, kellelt nad rahalisi vahendeid 

saavad ja kuidas nad jaotavad nii ELi-

siseselt kui ka väljastpoolt ELi saadud 

rahalisi vahendeid, ning nõuab, et kõik 

rahaülekannetega tegelevate asutuste 

tehtud tehingud koondataks kõiki 

kaitsemeetmeid rakendavasse 

andmebaasi; nõuab annetuste puhul 

tungivalt raha päritolu ja otstarbe suhtes 

kohustusliku eelkontrolli kohaldamist, kui 

on põhjendatult alust kahtlustada sidemeid 

terrorismiga, et ennetada raha kuritahtlikku 

või hooletut levitamist terroristlikel 

eesmärkidel; nõuab tungivalt islamofoobia 

vastaste eriprogrammide raames kõigi 

meetmete võtmist, et vältida 

vihakuritegude sagenemist ning 

moslemite vastu suunatud või muid usu 

või rahvuse tõttu toime pandavaid 

rassistlikke või ksenofoobseid rünnakuid; 

p) kutsub ELi liikmesriike üles võtma 

rangeid ja konkreetseid ennetus- ning 

kontrollimeetmeid mošeede, pühakodade, 

õppeasutuste, institutsioonide, keskuste, 

heategevusasutuste, kultuuriühingute või 

muude sarnaste üksuste tegevuse suhtes, 

kes koguvad rahalisi vahendeid ka 

varjamatult religioossetel ja 

heategevuslikel eesmärkidel, et kinnitada 

vahendite tegelik kasutus nimetatud 

eesmärkidel ja välistada nende 

kasutamine terrorismi rahastamiseks, 

ning nõuab, et kõik rahaülekannetega 

tegelevate asutuste tehtud tehingud 

koondataks kõiki kaitsemeetmeid 

rakendavatesse riiklikesse 

andmebaasidesse; nõuab annetuste puhul 

tungivalt raha päritolu ja otstarbe suhtes 

kohustusliku eelkontrolli kohaldamist, kui 

on põhjendatult alust kahtlustada sidemeid 

terrorismiga, et ennetada raha kuritahtlikku 

või hooletut levitamist terroristlikel 

eesmärkidel; 

Or. en 
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Javier Nart 

Džihadistide sissetulekuallikate ja terrorismi rahastamise tõkestamine 

2017/2203(INI) 

Ettepanek võtta vastu soovitus 

Punkt 2 

 

Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek 

2. teeb presidendile ülesandeks 

edastada käesolev soovitus nõukogule, 

komisjonile, komisjoni asepresidendile 

ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika 

kõrgele esindajale ja liikmesriikidele. 

2. teeb presidendile ülesandeks 

edastada käesolev soovitus nõukogule, 

komisjonile ja eelkõige julgeolekuliidu 

volinikule, komisjoni asepresidendile ning 

liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika 

kõrgele esindajale ja liikmesriikidele. 

Or. en 

 

 


