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26.2.2018 A8-0035/4 

Tarkistus  4 

Mario Borghezio 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0035/2018 

Javier Nart 

Jihadistien tulonlähteiden katkaiseminen – terrorismin rahoitukseen puuttuminen 

2017/2203(INI) 

Suositusehdotus 

Johdanto-osan 3 a viite (uusi) 

 

Suositusehdotus Tarkistus 

  – ottaa huomioon suosituksensa 

Eurooppa-neuvostolle ja neuvostolle 

terrorismin rahoituksen vastaisista 

toimista1, 

___________ 

 
1 EUVL C 124 E, 25.5.2006, s. 254. 

Or. en 
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26.2.2018 A8-0035/5 

Tarkistus  5 

Mario Borghezio 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0035/2018 

Javier Nart 

Jihadistien tulonlähteiden katkaiseminen – terrorismin rahoitukseen puuttuminen 

2017/2203(INI) 

Suositusehdotus 

Johdanto-osan C a kappale (uusi) 

 

Suositusehdotus Tarkistus 

  C a. ottaa huomioon, että silmänsä 

rikollisuudelta ummistavien 

luottolaitosten tai veroparatiiseihin 

tehtyjen investointien kautta tapahtuva 

rahanpesu edistää kansainvälisten 

terroristijärjestöjen rahoittamista; 

Or. en 
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26.2.2018 A8-0035/6 

Tarkistus  6 

Mario Borghezio 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0035/2018 

Javier Nart 

Jihadistien tulonlähteiden katkaiseminen – terrorismin rahoitukseen puuttuminen 

2017/2203(INI) 

Suositusehdotus 

Johdanto-osan C b kappale (uusi) 

 

Suositusehdotus Tarkistus 

  C b. ottaa huomioon, että 

kansainvälisen terrorismin suurin 

rahoituslähde on kansainvälinen huume- 

ja asekauppa; 

Or. en 
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26.2.2018 A8-0035/7 

Tarkistus  7 

Mario Borghezio 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0035/2018 

Javier Nart 

Jihadistien tulonlähteiden katkaiseminen – terrorismin rahoitukseen puuttuminen 

2017/2203(INI) 

Suositusehdotus 

Johdanto-osan C c kappale (uusi) 

 

Suositusehdotus Tarkistus 

  C c. toteaa, että yksi tärkeimmistä 

Kolumbiasta lähtöisin olevien huumeiden 

kauttakulkupaikoista sijaitsee Afrikan 

sarven rannikolla ja sillä on yhteyksiä 

Libyan kautta ja sen suuntaan eli alueille, 

joille jihadismi on levinnyt laajalti; 

Or. en 
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26.2.2018 A8-0035/8 

Tarkistus  8 

Mario Borghezio 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0035/2018 

Javier Nart 

Jihadistien tulonlähteiden katkaiseminen – terrorismin rahoitukseen puuttuminen 

2017/2203(INI) 

Suositusehdotus 

Johdanto-osan I a kappale (uusi) 

 

Suositusehdotus Tarkistus 

  I a. ottaa huomioon, että kuten Italian 

ulkoministeri totesi marraskuussa 2013, 

ihmiskaupalla rahoitetaan 

rikollisjärjestöjä, joilla on yhteyksiä 

islamilaiseen valtioon ja al-Qaidaan 

islamilaisella Maghrebin alueella, ja että 

se mahdollistaa jihadistitaistelijoiden 

soluttautumisen Eurooppaan; 

Or. en 
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26.2.2018 A8-0035/9 

Tarkistus  9 

Mario Borghezio 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0035/2018 

Javier Nart 

Jihadistien tulonlähteiden katkaiseminen – terrorismin rahoitukseen puuttuminen 

2017/2203(INI) 

Suositusehdotus 

Johdanto-osan I b kappale (uusi) 

 

Suositusehdotus Tarkistus 

  I b. ottaa huomioon, että Italian vero- 

ja tullipoliisin (Guardia di Finanza) 

mukaan terroristijärjestöjen hallinnassa 

olevan öljyntuonnin päätepisteinä voivat 

olla myös suuret italialaiset jalostamot ja 

että Maltan eteläpuolen vesistöillä on 

salaperäisesti kadonnut Turkista ja 

Venäjältä lähtöisin olevia säiliöaluksia ja 

Libyasta purjehtii salaa pienempiä 

säiliöaluksia, joilta salakuljetettua 

raakaöljyä siirretään avomerellä suuriin 

säiliöaluksiin, minkä jälkeen lasti 

kuljetetaan eri satamiin; 

Or. en 
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26.2.2018 A8-0035/10 

Tarkistus  10 

Mario Borghezio 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0035/2018 

Javier Nart 

Jihadistien tulonlähteiden katkaiseminen – terrorismin rahoitukseen puuttuminen 

2017/2203(INI) 

Suositusehdotus 

Johdanto-osan I c kappale (uusi) 

 

Suositusehdotus Tarkistus 

  I c. panee merkille FATF:n 

toteamuksen, jonka mukaan 

oikeusviranomaiset eri puolilla maailmaa 

ovat huolissaan siitä, että 

terroristijärjestöt käyttävät 

virtuaalivaluuttoja, koska näihin 

järjestöihin kytkeytyvien, 

virtuaalivaluuttojen käyttöä edistävien 

verkkosivustojen käyttö on kasvanut 

valtaisasti ja virtuaalivaluuttoihin liittyvät 

äärijärjestöjen yhteydet ovat myös 

lisääntyneet huimasti, ja islamilaiseen 

valtioon yhdistettävissä olevassa uudessa 

blogissa ehdotetaan bitcoin-

virtuaalivaluutan käyttämistä 

ääriliikkeiden rahoittamiseen; 

Or. en 
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26.2.2018 A8-0035/11 

Tarkistus  11 

Mario Borghezio 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0035/2018 

Javier Nart 

Jihadistien tulonlähteiden katkaiseminen – terrorismin rahoitukseen puuttuminen 

2017/2203(INI) 

Suositusehdotus 

1 kohta – e a alakohta (uusi) 

 

Suositusehdotus Tarkistus 

  e a) kehottaa jäsenvaltioita ja 

komissiota pitämään terroristiverkostojen 

rahoituksen katkaisemista keskeisenä 

tavoitteena, koska se on tehokas keino 

heikentää näiden verkostojen 

vaikuttavuutta; 

Or. en 
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26.2.2018 A8-0035/12 

Tarkistus  12 

Mario Borghezio 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0035/2018 

Javier Nart 

Jihadistien tulonlähteiden katkaiseminen – terrorismin rahoitukseen puuttuminen 

2017/2203(INI) 

Suositusehdotus 

1 kohta – p alakohta 

 

Suositusehdotus Tarkistus 

p) kehottaa unionin jäsenvaltioita 

luomaan valvonta- ja selvitysjärjestelmän 

varmistaakseen, että 

uskonnonharjoittamis- ja opetuspaikat, 

laitokset, keskukset, 

hyväntekeväisyysjärjestöt, 

kulttuuriyhdistykset ja vastaavat elimet, 

joita on aihetta epäillä yhteyksistä 

terroristiryhmiin, tekevät tarkkaa selkoa 

rahoituslähteistään ja saamansa 

rahoituksen jakautumisesta sekä 

unionissa että sen ulkopuolella, ja 

kehottaa tallentamaan tiedot kaikista 

rahalähetyksiin liittyvistä liiketoimista 

keskitettyyn tietokantaan, jossa 

noudatetaan kaikkia asianmukaisia 

takeita; kehottaa ottamaan 

hyväntekeväisyysjärjestöjen kohdalla 

käyttöön pakollisen varojen alkuperän ja 

kohteen ennakkotarkastuksen, kun on 

perusteltu syy epäillä yhteyksiä 

terrorismiin, jottei varoja jaettaisi 

vahingoittamistarkoituksessa tai 

tuottamuksellisesti terroristiseen 

toimintaan; vaatii toteuttamaan kaikki 

tällaiset toimenpiteet erityisten 

islaminpelkoa torjuvien ohjelmien 

puitteissa, jotta vältytään viharikosten ja 

muslimeja vastaan kohdistuvien 

hyökkäysten sekä kaikenlaisten 

uskonnosta tai etnisestä alkuperästä 

p) kehottaa unionin jäsenvaltioita 

toteuttamaan vakavasti otettavia ja 

konkreettisia ehkäisy- ja valvontatoimia 

moskeijoissa, uskonnonharjoittamis- ja 

opetuspaikoissa, laitoksissa, keskuksissa 

hyväntekeväisyysjärjestöissä, 

kulttuuriyhdistyksissä tai vastaavissa 

elimissä harjoitettavan 

varainkeruutoiminnan varalta, myös 

sellaisten varojen tapauksessa, joita on 

ilmoitettu kerättävän uskonnollisiin tai 

avustustarkoituksiin, jotta varmistetaan, 

että niitä todella käytetään kyseisiin 

tarkoituksiin eikä terrorismin 

rahoittamiseen, sekä keskittämään 

kaikkia asianmukaisia takeita noudattaen 

perustettuihin kansallisiin tietokantoihin 
tiedot kaikista rahalähetyksiin liittyvistä 

liiketoimista; kehottaa ottamaan 

hyväntekeväisyysjärjestöjen kohdalla 

käyttöön pakollisen varojen alkuperän ja 

kohteen ennakkotarkastuksen, kun on 

perusteltu syy epäillä yhteyksiä 

terrorismiin, jottei varoja jaettaisi 

vahingoittamistarkoituksessa tai 

tuottamuksellisesti terroristiseen 

toimintaan;; 
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johtuvien rasististen ja 

muukalaisvihamielisten hyökkäysten 

lisääntymiseltä; 

Or. en 
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26.2.2018 A8-0035/13 

Tarkistus  13 

Mario Borghezio 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0035/2018 

Javier Nart 

Jihadistien tulonlähteiden katkaiseminen – terrorismin rahoitukseen puuttuminen 

2017/2203(INI) 

Suositusehdotus 

2 kohta 

 

Suositusehdotus Tarkistus 

2. kehottaa puhemiestä välittämään 

tämän suosituksen neuvostolle, 

komissiolle, komission 

varapuheenjohtajalle / unionin 

ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan 

korkealle edustajalle ja jäsenvaltioille. 

2. kehottaa puhemiestä välittämään 

tämän suosituksen neuvostolle, komissiolle 

ja etenkin turvallisuusunionista 

vastaavalle Euroopan komission 

jäsenelle, komission varapuheenjohtajalle / 

unionin ulkoasioiden ja 

turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle 

ja jäsenvaltioille. 

Or. en 

 

 


