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26.2.2018 A8-0035/4 

Amendamentul  4 

Mario Borghezio 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0035/2018 

Javier Nart 

Tăierea surselor de venit pentru jihadiști - combaterea finanțării terorismului 

2017/2203(INI) 

Propunere de recomandare 

Referirea 3 a (nouă) 

 

Propunerea de recomandare Amendamentul 

  – având în vedere recomandarea sa 

din 7 iunie 2005 adresată Consiliului 

European și Consiliului privind 

combaterea finanțării terorismului1, 

___________ 

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

Or. en 
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26.2.2018 A8-0035/5 

Amendamentul  5 

Mario Borghezio 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0035/2018 

Javier Nart 

Tăierea surselor de venit pentru jihadiști - combaterea finanțării terorismului 

2017/2203(INI) 

Propunere de recomandare 

Considerentul Ca (nou) 

 

Propunerea de recomandare Amendamentul 

  Ca. întrucât spălarea de bani, prin 

intermediul instituțiilor de credit complice 

sau prin investiții în paradisuri fiscale, 

contribuie la finanțarea organizațiilor 

teroriste internaționale; 

Or. en 
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26.2.2018 A8-0035/6 

Amendamentul  6 

Mario Borghezio 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0035/2018 

Javier Nart 

Tăierea surselor de venit pentru jihadiști - combaterea finanțării terorismului 

2017/2203(INI) 

Propunere de recomandare 

Considerentul Cb (nou) 

 

Propunerea de recomandare Amendamentul 

  Cb. întrucât sursa cea mai mare de 

finanțare a terorismului internațional este 

traficul internațional de droguri și de 

arme; 

Or. en 
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26.2.2018 A8-0035/7 

Amendamentul  7 

Mario Borghezio 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0035/2018 

Javier Nart 

Tăierea surselor de venit pentru jihadiști - combaterea finanțării terorismului 

2017/2203(INI) 

Propunere de recomandare 

Considerentul C (nou) 

 

Propunerea de recomandare Amendamentul 

  Cc. întrucât unul dintre principalele 

puncte de tranzit al drogurilor din 

Columbia se află pe coastele Cornului 

Africii, cu ramificații către și prin Libia și 

prin urmare, în zone în care prezența 

jihadistă este extrem de puternică; 

Or. en 
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26.2.2018 A8-0035/8 

Amendamentul  8 

Mario Borghezio 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0035/2018 

Javier Nart 

Tăierea surselor de venit pentru jihadiști - combaterea finanțării terorismului 

2017/2203(INI) 

Propunere de recomandare 

Considerentul Ia (nou) 

 

Propunerea de recomandare Amendamentul 

  Ia. întrucât traficul ilegal de persoane 

– după cum raporta Ministrul de Externe 

italian, în noiembrie 2013 – finanțează 

organizații criminale legate de Statul 

Islamic și al-Qaeda din Magrebul Islamic 

(AQMI) și permit infiltrarea 

combatanților jihadiști în Europa; 

Or. en 



 

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

RO Unită în diversitate RO 

 

26.2.2018 A8-0035/9 

Amendamentul  9 

Mario Borghezio 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0035/2018 

Javier Nart 

Tăierea surselor de venit pentru jihadiști - combaterea finanțării terorismului 

2017/2203(INI) 

Propunere de recomandare 

Considerentul Ib (nou) 

 

Propunerea de recomandare Amendamentul 

  Ib. întrucât, potrivit Gărzii Financiare 

italiene, importurile de petrol controlate 

de organizațiile teroriste pot folosi ca 

terminale chiar și mari rafinării italiene și 

întrucât petroliere din Turcia și Rusia 

dispar misterios în apele din sudul Maltei, 

la fel ca și mici petroliere care navighează 

ilicit din Libia și își transferă petrolul de 

contrabandă în petroliere mari în largul 

mării, după care încărcătura este 

transportată în diferite porturi; 

Or. en 
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26.2.2018 A8-0035/10 

Amendamentul  10 

Mario Borghezio 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0035/2018 

Javier Nart 

Tăierea surselor de venit pentru jihadiști - combaterea finanțării terorismului 

2017/2203(INI) 

Propunere de recomandare 

Considerentul Ic (nou) 

 

Propunerea de recomandare Amendamentul 

  Ic. întrucât, potrivit dezvăluirilor 

Grupului de acțiune financiară 

internațională (GAFI), autoritățile 

judiciare din toată lumea sunt îngrijorate 

din cauza utilizării monedelor virtuale de 

către organizațiile teroriste, deoarece a 

luat o foarte mare amploare utilizarea 

site-urilor web afiliate acestora pentru a 

promova folosirea bitcoin, la fel ca și 

discuțiile dintre extremiști referitoare la 

monedele virtuale, apărând pe scenă, în 

același timp, un blog asociat cu Statul 

Islamic care propunea utilizarea monedei 

bitcoin pentru a finanța extremiștii; 

Or. en 
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26.2.2018 A8-0035/11 

Amendamentul  11 

Mario Borghezio 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0035/2018 

Javier Nart 

Tăierea surselor de venit pentru jihadiști - combaterea finanțării terorismului 

2017/2203(INI) 

Propunere de recomandare 

Punctul 1 – litera ea (nouă) 

 

Propunerea de recomandare Amendamentul 

  (ea) invită statele membre și Comisia să 

considere tăierea surselor de finanțare a 

rețelelor teroriste o prioritate primordială, 

deoarece constituie un instrument eficient 

de a le pune bețe în roate acestor rețele; 

Or. en 
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26.2.2018 A8-0035/12 

Amendamentul  12 

Mario Borghezio 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0035/2018 

Javier Nart 

Tăierea surselor de venit pentru jihadiști - combaterea finanțării terorismului 

2017/2203(INI) 

Propunere de recomandare 

Punctul 1 – litera p 

 

Propunerea de recomandare Amendamentul 

(p) invită statele membre ale UE să 

instituie un sistem de monitorizare și de 

compensare pentru a asigura că 

lăcașurile de cult și școlile religioase, 

instituțiile, centrele, fundațiile caritabile, 

asociațiile culturale și entitățile similare în 

cazul cărora există suspiciuni rezonabile 

că ar avea legătură cu grupări teroriste 

oferă detalii cu privire la sursa fondurilor 

pe care le primesc și la modul în care 

distribuie aceste fonduri, atât în 

interiorul, cât și în afara UE, și solicită ca 

toate operațiunile efectuate de cei care 

trimit fondurile să fie înregistrate într-o 

bază de date centralizată, realizată cu 

toate garanțiile adecvate; solicită 

introducerea unui control ex ante 

obligatoriu al originii și destinației 

fondurilor în cazul fundațiilor caritabile, 

atunci când există motive rezonabile de 

suspiciune privind legăturile teroriste, 

pentru a evita distribuirea în mod răuvoitor 

sau neglijent a banilor în scopuri teroriste; 

solicită ca toate măsurile să fie luate ca 

parte a unor programe specifice de 

combatere a islamofobiei, pentru a se 

evita creșterea numărului infracțiunilor 

motivate de ură, a atacurilor împotriva 

musulmanilor sau a oricăror atacuri 

rasiste și xenofobe din motive legate de 

religie sau de etnie; 

(p) invită statele membre ale UE să 

adopte măsuri serioase și concrete de 

prevenire și control al activităților 

desfășurate în moschei, lăcașe de cult și 

de educație, instituții, centre, organizații 

caritabile, asociații culturale sau entități 

similare pentru strângerea de fonduri, 

inclusiv în scopuri declarate religioase și 

de asistență socială, pentru a confirma că 

fondurile sunt folosite cu adevărat în 

aceste scopuri și a nu permite utilizarea 

lor pentru finanțarea terorismului și 

solicită înregistrarea în baze de date 

naționale centralizate, înființate cu toate 

garanțiile corespunzătoare, a tuturor 

tranzacțiilor desfășurate de entitățile care 

trimit fonduri; solicită introducerea unui 

control ex ante obligatoriu al originii și 

destinației fondurilor în cazul fundațiilor 

caritabile, atunci când există motive 

rezonabile de suspiciune privind legăturile 

teroriste, pentru a evita distribuirea în mod 

răuvoitor sau neglijent a banilor în scopuri 

teroriste; 



 

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

RO Unită în diversitate RO 

Or. en 



 

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

RO Unită în diversitate RO 

 

26.2.2018 A8-0035/13 

Amendamentul  13 

Mario Borghezio 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0035/2018 

Javier Nart 

Tăierea surselor de venit pentru jihadiști - combaterea finanțării terorismului 

2017/2203(INI) 

Propunere de recomandare 

Punctul 2 

 

Propunerea de recomandare Amendamentul 

2. încredințează Președintelui sarcina 

de a transmite prezenta recomandare 

Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui 

Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii 

pentru afaceri externe și politica de 

securitate și statelor membre. 

2. încredințează Președintelui sarcina 

de a transmite prezenta recomandare 

Consiliului, Comisiei, îndeosebi 

comisarului pentru uniunea securității, 

Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului 

Reprezentant al Uniunii pentru afaceri 

externe și politica de securitate și statelor 

membre. 

Or. en 

 

 


