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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

26.2.2018 A8-0035/4 

Módosítás  4 

Mario Borghezio 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0035/2018 

Javier Nart 

A dzsihádisták bevételforrásainak elvágása és a terrorizmus finanszírozása elleni fellépés 

2017/2203(INI) 

Ajánlásra irányuló javaslat 

3 a bevezető hivatkozás (új) 

 

Ajánlásra irányuló javaslat Módosítás 

  – tekintettel az Európai 

Parlamentnek az Európai Tanácshoz és a 

Tanácshoz intézett, a terrorizmus 

finanszírozása elleni küzdelemről szóló, 

2005. június 7-i ajánlására1, 

___________ 

 
1 HL C 124. E, 2006.5.25., 254. o. 

Or. en 
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26.2.2018 A8-0035/5 

Módosítás  5 

Mario Borghezio 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0035/2018 

Javier Nart 

A dzsihádisták bevételi forrásainak megnyirbálása – a terrorizmus finanszírozásának 

célbavétele 

2017/2203(INI) 

Ajánlásra irányuló javaslat 

C a preambulumbekezdés (új) 

 

Ajánlásra irányuló javaslat Módosítás 

  Ca. mivel a segédkező hitelintézeteken 

vagy az adóparadicsomokban 

megvalósított befektetéseken keresztül 

történő pénzmosás hozzájárul a 

nemzetközi terrorista szervezetek 

finanszírozásához; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

26.2.2018 A8-0035/6 

Módosítás  6 

Mario Borghezio 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0035/2018 

Javier Nart 

A dzsihádisták bevételi forrásainak megnyirbálása – a terrorizmus finanszírozásának 

célbavétele 

2017/2203(INI) 

Ajánlásra irányuló javaslat 

C b preambulumbekezdés (új) 

 

Ajánlásra irányuló javaslat Módosítás 

  Cb. mivel a nemzetközi terrorizmus fő 

finanszírozási forrása a nemzetközi 

fegyver- és kábítószer-kereskedelem; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

26.2.2018 A8-0035/7 

Módosítás  7 

Mario Borghezio 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0035/2018 

Javier Nart 

A dzsihádisták bevételi forrásainak megnyirbálása – a terrorizmus finanszírozásának 

célbavétele 

2017/2203(INI) 

Ajánlásra irányuló javaslat 

C preambulumbekezdés (új) 

 

Ajánlásra irányuló javaslat Módosítás 

  Cc. mivel a kolumbiai kábítószerek 

egyik fő tranzitútvonala Afrika szarvának 

partján Líbia irányába és Líbián keresztül 

vezet, tehát a dzsihádisták által ellenőrzött 

területeken; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

26.2.2018 A8-0035/8 

Módosítás  8 

Mario Borghezio 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0035/2018 

Javier Nart 

A dzsihádisták bevételi forrásainak megnyirbálása – a terrorizmus finanszírozásának 

célbavétele 

2017/2203(INI) 

Ajánlásra irányuló javaslat 

I a preambulumbekezdés (új) 

 

Ajánlásra irányuló javaslat Módosítás 

  Ia. mivel – amint azt az olasz 

külügyminiszter 2013 novemberében 

kijelentette – az emberkereskedelemből 

finanszírozzák az Iszlám Államhoz és az 

al-Kaida az Iszlám Maghreb Földjén 

(AQMI) szervezethez kapcsolódó 

bűnszervezeteket, és az teszi lehetővé a 

dzsihádista harcosok beszivárgását 

Európába; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

26.2.2018 A8-0035/9 

Módosítás  9 

Mario Borghezio 

az ENF 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 b preambulumbekezdés (új) 

 

Ajánlásra irányuló javaslat Módosítás 

  Ib. mivel az olasz Pénzügyőrség 

szerint a terrorszervezetek által ellenőrzött 

olajimport célállomásai akár a nagy olasz 

finomítók is lehetnek és mivel török és 

orosz tankerek Máltától délre rejtélyes 

módon el szoktak tűnni, valamint a 

Líbiából titokban kihajózó kisebb 

tartályhajókból az illegálisan 

kicsempészett nyersolaj a tengeren 

nagyobb tartályhajókba kerül át, majd 

innen különböző kikötőkbe jut el; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

26.2.2018 A8-0035/10 

Módosítás  10 

Mario Borghezio 

az ENF 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 c preambulumbekezdés (új) 

 

Ajánlásra irányuló javaslat Módosítás 

  Ic. mivel amint a Pénzügyi Akció 

Munkacsoport (FAFT) emlékeztetett, az 

igazságügyi hatóságok világszerte 

aggódnak a virtuális pénznemek 

terrorszervezetek általi használata miatt, 

mivel a hozzájuk kapcsolódó weboldalak 

használata és a szélsőségesek közt a 

virtuális fizetőeszközről szóló, a bitcoin 

elterjedését ösztönző csetelések száma is 

drámaian megnövekedett, és mindeközben 

egy Iszlám Államhoz kapcsolódó blog 

javasolta, hogy bitcoint használjanak a 

szélsőségesek finanszírozására; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

26.2.2018 A8-0035/11 

Módosítás  11 

Mario Borghezio 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0035/2018 

Javier Nart 

A dzsihádisták bevételforrásainak elvágása és a terrorizmus finanszírozása elleni fellépés 

2017/2203(INI) 

Ajánlásra irányuló javaslat 

1 bekezdés – e a pont (új) 

 

Ajánlásra irányuló javaslat Módosítás 

  ea) felszólítja a tagállamokat és a 

Bizottságot, hogy tekintsék kiemelt 

prioritásnak a terrorista hálózatok 

finanszírozási forrásainak elvágását, 

mivel ez hatékony eszköz e hálózatok 

hatékonyságának akadályozásában; 

Or. en 



 

AM\1146860HU.docx  PE616.056v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

26.2.2018 A8-0035/12 

Módosítás  12 

Mario Borghezio 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0035/2018 

Javier Nart 

A dzsihádisták bevételforrásainak elvágása és a terrorizmus finanszírozása elleni fellépés 

2017/2203(INI) 

Ajánlásra irányuló javaslat 

1 bekezdés – p pont 

 

Ajánlásra irányuló javaslat Módosítás 

p) felkéri az uniós tagállamokat, hogy 

hozzanak létre egy olyan nyomon követési 
és klíringrendszert, amely biztosítja, hogy 

a vallási és oktatási intézmények, 

központok, jótékonysági szervezetek, 

kulturális egyesületek vagy hasonló 

szervezetek – amennyiben fennáll a 

megalapozott gyanúja, hogy terrorista 

csoportokkal állnak kapcsolatban – 

részletezzék, hogy kiktől kapnak 

forrásokat és hogyan használják fel a 

nekik nyújtott támogatást – akár az Unión 

belül, akár azon kívül, valamint 

szorgalmazza, hogy a megfelelő 

garanciákkal felállított központi 

adatbázisban gyűjtsék össze a 

finanszírozást nyújtók által végrehajtott 

valamennyi tranzakciót; terrorista 

kapcsolatos alapos gyanúja esetén 

szorgalmazza a pénzforrások, valamint 

jótékonyság esetén a kedvezményezettek 

előzetes ellenőrzésének kötelezővé tételét, 

hogy elkerülhető legyen a pénzeszközök 

rosszindulatú vagy tisztességtelen, 

terrorista célokat szolgáló felhasználása; 

sürgeti, hogy minden ilyen intézkedés 

konkrét, az iszlámellenességgel szembeni 

küzdelmet célzó programok keretében 

valósuljon meg, hogy meg lehessen előzni 

a gyűlölet-bűncselekmények és a muszlim 

személyek elleni támadások, illetve a 

p) felkéri az uniós tagállamokat, hogy 

fogadjanak el komoly és konkrét megelőző 
és ellenőrző intézkedéseket a mecsetek, 

vallási és oktatási intézmények, központok, 

jótékonysági szervezetek, kulturális 

egyesületek vagy hasonló szervezetek 

kifejezetten pénzgyűjtésre irányuló 

tevékenységeiről, a kinyilvánítottan vallási 

vagy szociális jóléti célúakról is, annak 

megerősítése érdekében, hogy azokat 

valóban ezekre a célokra használják fel, és 

hogy kizárják a terrorizmus 

finanszírozására való felhasználást, és 

felszólít arra, hogy a finanszírozást 

nyújtók által végrehajtott valamennyi 

tranzakciót rögzítsék megfelelő garanciák 

nyújtásával felállított központi nemzeti 

adatbázisokban; terrorista kapcsolatos 

alapos gyanúja esetén szorgalmazza a 

pénzforrások, valamint jótékonyság esetén 

a kedvezményezettek előzetes 

ellenőrzésének kötelezővé tételét, hogy 

elkerülhető legyen a pénzeszközök 

rosszindulatú vagy tisztességtelen, 

terrorista célokat szolgáló felhasználása; 
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bárminemű, vallási vagy etnikai alapú, 

rasszizmus és idegengyűlölet által vezérelt 

támadások fokozódását; 

Or. en 
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26.2.2018 A8-0035/13 

Módosítás  13 

Mario Borghezio 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0035/2018 

Javier Nart 

A dzsihádisták bevételforrásainak elvágása és a terrorizmus finanszírozása elleni fellépés 

2017/2203(INI) 

Ajánlásra irányuló javaslat 

2 bekezdés 

 

Ajánlásra irányuló javaslat Módosítás 

2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt 

az ajánlást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a 

Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és 

biztonságpolitikai főképviselőjének és a 

tagállamoknak. 

2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt 

az ajánlást a Tanácsnak, a Bizottságnak – 

és különösen a biztonsági unióért felelős 

biztosnak –, a Bizottság alelnökének/az 

Unió külügyi és biztonságpolitikai 

főképviselőjének és a tagállamoknak. 

Or. en 

 

 


