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26.2.2018 A8-0035/4 

Alteração  4 

Mario Borghezio 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0035/2018 

Javier Nart 

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

2017/2203(INI) 

Proposta de recomendação 

Citação 3-A (nova) 

 

Proposta de recomendação Alteração 

  – Tendo em conta a recomendação 

do Parlamento Europeu ao Conselho 

Europeu e ao Conselho sobre a luta 

contra o financiamento do terrorismo 

(2005/1(INI))1, 

 _________________ 

1 JO C 124 E de 25.5.2006, p. 254. 

Or. en 
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26.2.2018 A8-0035/5 

Alteração  5 

Mario Borghezio 

em nome do Grupo ENF 

 

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 C-A (novo) 

 

Proposta de recomendação Alteração 

  C-A. Considerando que o 

branqueamento de capitais através de 

instituições de crédito coniventes ou de 

investimentos em paraísos fiscais, 

contribui para financiar organizações 

terroristas internacionais; 

Or. en 
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26.2.2018 A8-0035/6 

Alteração  6 

Mario Borghezio 

em nome do Grupo ENF 

 

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 C-B (novo) 

 

Proposta de recomendação Alteração 

  c-B. Considerando que a principal 

fonte de financiamento do terrorismo 

internacional provém do tráfico 

internacional de droga e de armas; 

Or. en 
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26.2.2018 A8-0035/7 

Alteração  7 

Mario Borghezio 

em nome do Grupo ENF 

 

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 C (novo) 

 

Proposta de recomendação Alteração 

  C-C. Considerando que um dos 

principais pontos de trânsito da droga 

proveniente da Colômbia se situa na 

região do Corno de África, com 

ramificações até à Líbia e através desta e, 

portanto, em zonas que registam uma 

forte presença jiadista; 

Or. en 
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26.2.2018 A8-0035/8 

Alteração  8 

Mario Borghezio 

em nome do Grupo ENF 

 

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 o tráfico de 

seres humanos, conforme denunciado em 

novembro de 2013 pela Ministra dos 

Negócios Estrangeiros italiana, financia 

organizações criminosas ligadas ao 

Estado Islâmico e à Alcaida no Magrebe 

Islâmico e permite a infiltração de 

combatentes jiadistas na Europa; 

Or. en 
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26.2.2018 A8-0035/9 

Alteração  9 

Mario Borghezio 

em nome do Grupo ENF 

 

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-B (novo) 

 

Proposta de recomendação Alteração 

  I-B. Considerando que, de acordo com 

a Guardia di Finanza italiana, as 

importações de petróleo de zonas 

controladas por organizações terroristas 

também podem utilizar como terminais as 

grandes refinarias italianas e que 

petroleiros provenientes da Turquia e da 

Rússia têm desaparecido misteriosamente 

nas águas a sul de Malta, tal como 

pequenos petroleiros que partem 

clandestinamente da Líbia, cujo petróleo 

bruto de contrabando é transbordado para 

grandes petroleiros no mar alto, sendo 

depois a carga transportada para diversos 

portos; 

Or. en 
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26.2.2018 A8-0035/10 

Alteração  10 

Mario Borghezio 

em nome do Grupo ENF 

 

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-C (novo) 

 

Proposta de recomendação Alteração 

  I-C. Considerando que, tal como 

referido pelo Grupo de Ação Financeira 

Internacional (GAFI), as autoridades 

judiciais de todo o mundo estão 

preocupadas com a utilização de moedas 

virtuais por parte de organizações 

terroristas, dado que se verificou um 

aumento desmesurado da utilização de 

sítios web ligados a essas organizações 

para promover o recurso à bitcoin e dos 

contactos entre extremistas sobre as 

moedas virtuais, da mesma forma que 

surgiu um blogue ligado ao Estado 

Islâmico que propôs utilizar a bitcoin 

para financiar extremistas; 

Or. en 
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26.2.2018 A8-0035/11 

Alteração  11 

Mario Borghezio 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0035/2018 

Javier Nart 

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

2017/2203(INI) 

Proposta de recomendação 

N.º 1 – alínea (e-A) (nova) 

 

Proposta de recomendação Alteração 

  (e-A) convida os Estados-Membros e a 

Comissão a considerarem o corte das 

fontes de financiamento das redes 

terroristas uma prioridade fundamental, 

dado tratar-se de um instrumento 

eficiente para impedir a eficácia dessas 

redes; 

Or. en 
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26.2.2018 A8-0035/12 

Alteração  12 

Mario Borghezio 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0035/2018 

Javier Nart 

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

2017/2203(INI) 

Proposta de recomendação 

N.º 1 – alínea (p) 

 

Proposta de recomendação Alteração 

(p) convida os Estados-Membros da 

UE a estabelecerem um sistema de 

controlo e compensação para garantir que 

os locais de culto e formação, as 

instituições, os centros, as instituições de 

caridade, as associações culturais e 

entidades semelhantes, em que existe uma 

suspeita fundada de possuírem ligações a 

grupos terroristas, forneçam informações 

pormenorizadas sobre a origem e a 

utilização dos fundos, tanto no exterior 

como no interior da UE, e apela a que 

todas as transações efetuadas por quem 

envia os fundos sejam registadas numa 

base de dados centralizada, constituída 
com todas as salvaguardas adequadas; 

solicita a realização de um controlo prévio 

obrigatório da origem e do destino do 

dinheiro no que respeita às instituições de 

caridade, quando existirem suspeitas 

fundadas de ligações ao terrorismo, a fim 

de evitar a sua utilização dolosa ou 

negligente para fins terroristas; exorta a 

que todas estas medidas sejam realizadas 

no âmbito de programas específicos 

contra a islamofobia, a fim de evitar o 

aumento dos crimes de ódio, bem como 

ataques contra muçulmanos ou qualquer 

ataque racista e xenófobo motivado por 

questões de natureza religiosa ou étnica; 

(p) convida os Estados-Membros da 

UE a adotarem medidas sérias e concretas 

de prevenção e controlo das atividades 

desenvolvidas nas mesquitas, nos locais de 

culto e formação, nas instituições, nos 

centros, nas instituições de caridade, nas 

associações culturais ou entidades 

semelhantes para angariação de fundos, 

incluindo as que são indicadas como 

tendo fins religiosos e de assistência 

social, de forma a apurar a efetiva 

utilização para estes fins e excluir a sua 

utilização para o financiamento do 

terrorismo, e apela a que sejam registadas 

em bases de dados centralizadas 

nacionais, constituídas com todas as 

salvaguardas adequadas, incluindo todas 

as transações efetuadas por quem envia 

os fundos; solicita a realização de um 

controlo prévio obrigatório da origem e do 

destino do dinheiro no que respeita às 

instituições de caridade, quando existirem 

suspeitas fundadas de ligações ao 

terrorismo, a fim de evitar a sua utilização 

dolosa ou negligente para fins terroristas; 
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26.2.2018 A8-0035/13 

Alteração  13 

Mario Borghezio 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0035/2018 

Javier Nart 

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

2017/2203(INI) 

Proposta de recomendação 

N.º 2 

 

Proposta de recomendação Alteração 

2. Encarrega o seu Presidente de 

transmitir a presente recomendação ao 

Conselho, à Comissão, à Vice-Presidente 

da Comissão/Alta Representante da União 

para os Negócios Estrangeiros e a Política 

de Segurança e aos Estados-Membros. 

2. Encarrega o seu Presidente de 

transmitir a presente recomendação ao 

Conselho, à Comissão - em particular ao 

Comissário para a União da Segurança -, 

à Vice-Presidente da Comissão / Alta 

Representante da União para os Negócios 

Estrangeiros e a Política de Segurança e 

aos Estados-Membros. 

Or. en 

 

 


