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26.2.2018 A8-A8-0035/4 

Pozmeňujúci návrh  4 

Mario Borghezio 

v mene Skupiny ENF 

 

Správa A8-A8-0035/2018 

Javier Nart 

Odstavenie džihádistov od zdrojov financovania – cielené opatrenia proti financovaniu 

terorizmu 

2017/2203(INI) 

Návrh odporúčania 

Citácia 3 a (nová) 

 

Návrh odporúčania Pozmeňujúci návrh 

  – so zreteľom na odporúčanie 

Európskej rade a Rade zo 7. júna 2005 o 

boji proti financovaniu terorizmu1, 

___________ 

 
1 Ú. v. EÚ C 124 E, 25.5.2006, s. 254. 

Or. en 
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26.2.2018 A8-0035/5 

Pozmeňujúci návrh  5 

Mario Borghezio 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0035/2018 

Javier Nart 

Odstavenie džihádistov od zdrojov financovania – cielené opatrenia proti financovaniu 

terorizmu 

2017/2203(INI) 

Návrh odporúčania 

Odôvodnenie C a (nové) 

 

Návrh odporúčania Pozmeňujúci návrh 

  ca) keďže pranie špinavých peňazí cez 

tajne konajúce úverové inštitúcie alebo 

investície v daňových rajoch pomáha 

financovať medzinárodné teroristické 

organizácie; 

Or. en 
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26.2.2018 A8-0035/6 

Pozmeňujúci návrh  6 

Mario Borghezio 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0035/2018 

Javier Nart 

Odstavenie džihádistov od zdrojov financovania – cielené opatrenia proti financovaniu 

terorizmu 

2017/2203(INI) 

Návrh odporúčania 

Odôvodnenie C b (nové) 

 

Návrh odporúčania Pozmeňujúci návrh 

  cb) keďže najväčším zdrojom 

financovania medzinárodného terorizmu 

je medzinárodný nelegálny obchod 

s drogami a so zbraňami; 

Or. en 
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26.2.2018 A8-0035/7 

Pozmeňujúci návrh  7 

Mario Borghezio 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0035/2018 

Javier Nart 

Odstavenie džihádistov od zdrojov financovania – cielené opatrenia proti financovaniu 

terorizmu 

2017/2203(INI) 

Návrh odporúčania 

Odôvodnenie C (nové) 

 

Návrh odporúčania Pozmeňujúci návrh 

  Kópia: keďže jednou z hlavných 

tranzitných oblastí pre drogy z Kolumbie 

je pobrežie Afrického rohu, s väzbami do 

Líbye a cez Líbyu, a teda v oblastiach 

s výraznou prítomnosťou džihádistov; 

Or. en 
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26.2.2018 A8-0035/8 

Pozmeňujúci návrh  8 

Mario Borghezio 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0035/2018 

Javier Nart 

Odstavenie džihádistov od zdrojov financovania – cielené opatrenia proti financovaniu 

terorizmu 

2017/2203(INI) 

Návrh odporúčania 

Odôvodnenie I a (nové) 

 

Návrh odporúčania Pozmeňujúci návrh 

  Ia. keďže – ako v novembri 2013 

uviedla talianska ministerka 

zahraničných vecí – obchodovanie 

s ľuďmi financuje zločinecké organizácie 

s väzbami na Islamský štát a al-Káidu 

v islamskom Maghrebe a umožňuje 

infiltráciu džihádistických bojovníkov do 

Európy; 

Or. en 
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26.2.2018 A8-0035/9 

Pozmeňujúci návrh  9 

Mario Borghezio 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0035/2018 

Javier Nart 

Odstavenie džihádistov od zdrojov financovania – cielené opatrenia proti financovaniu 

terorizmu 

2017/2203(INI) 

Návrh odporúčania 

Odôvodnenie I b (nové) 

 

Návrh odporúčania Pozmeňujúci návrh 

  Ib. keďže podľa talianskej Guardia di 

Finanzia môže dovoz ropy ovládaný 

teroristickými organizáciami používať 

ako terminály aj veľké talianske rafinérie, 

a keďže tankery z Turecka a Ruska 

záhadne miznú vo vodách južne od Malty 

rovnako ako malé tankery, ktoré sa 

nelegálne plavia z Líbye a ktorými 

pašovaná ropa sa na mori prečerpáva na 

veľké tankery, pričom potom sa tento 

náklad vezie do rôznych prístavov; 

Or. en 
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26.2.2018 A8-0035/10 

Pozmeňujúci návrh  10 

Mario Borghezio 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0035/2018 

Javier Nart 

Odstavenie džihádistov od zdrojov financovania – cielené opatrenia proti financovaniu 

terorizmu 

2017/2203(INI) 

Návrh odporúčania 

Odôvodnenie I c (nové) 

 

Návrh odporúčania Pozmeňujúci návrh 

  ic) keďže, ako pripomína Finančná 

akčná skupina (FATF), justičné orgány 

na celom svete sú znepokojené 

používaním virtuálnych mien 

teroristickými organizáciami, keďže 

v prípade stránok s väzbami na 

teroristické organizácie došlo 

k výraznému vzostupu ich využívania na 

propagáciu používania meny Bitcoin 

a došlo aj k výraznému vzostupu 

kontaktov medzi extrémistami, ktoré sa 

týkajú virtuálnych mien, pričom sa objavil 

blog s väzbami na Islamský štát 

navrhujúci využívať menu Bitcoin na 

financovanie extrémistov; 

Or. en 
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26.2.2018 A8-0035/11 

Pozmeňujúci návrh  11 

Mario Borghezio 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0035/2018 

Javier Nart 

Odstavenie džihádistov od zdrojov financovania – cielené opatrenia proti financovaniu 

terorizmu 

2017/2203(INI) 

Návrh odporúčania 

Odsek 1 – písmeno e a (nové) 

 

Návrh odporúčania Pozmeňujúci návrh 

  ea) vyzýva členské štáty a Komisiu, 

aby odstrihnutie teroristických sietí od 

zdrojov financovania považovali za 

kľúčovú prioritu, keďže ide o účinný 

nástroj brzdiaci účinnosť týchto sietí; 

Or. en 
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26.2.2018 A8-0035/12 

Pozmeňujúci návrh  12 

Mario Borghezio 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0035/2018 

Javier Nart 

Odstavenie džihádistov od zdrojov financovania – cielené opatrenia proti financovaniu 

terorizmu 

2017/2203(INI) 

Návrh odporúčania 

Odsek 1 – písmeno p 

 

Návrh odporúčania Pozmeňujúci návrh 

p) vyzýva členské štáty EÚ, aby 

zaviedli kontrolný a klíringový systém, aby 

miesta pre náboženské obrady či 

vzdelávanie, organizáce, strediská, 

kultúrne združenia alebo podobné 

subjekty v prípade odôvodneného 

podozrenia z väzieb na teroristické 

skupiny podrobne informovali o tom, od 

koho dostávajú finančné prostriedky a 

ako sa prerozdeľujú, a to v rámci EÚ, ako 

aj v rámci nej, a aby tiež zaviedli 

centralizáciu v rámci databázy všetkých 

transakcií uskutočnených odosielateľmi 

finančných prostriedkov, ktorá by bola 

vytvorená so všetkými príslušnými 

zárukami; požaduje zavedenie povinnej 

predbežnej kontroly pôvodu peňazí a 

miesta ich určenia v prípade finančných 

darov, ak existuje dôvodné podozrenie na 

väzby na terorizmus, aby sa zabránilo ich 

škodlivému alebo nevhodnému šíreniu na 

teroristické účely; naliehavo žiada, aby sa 

všetky takéto opatrenia uskutočňovali 

v rámci osobitných programov 

zameraných na boj proti islamofóbii, a to 

v záujme zabránenia zvýšeniu výskytu 

trestných činov spáchaných z nenávisti, 

útokov na moslimov či akýchkoľvek 

nábožensky či etnicky motivovaných 

rasistických a xenofóbnych útokov; 

p) vyzýva členské štáty EÚ, aby 

prijali seriózne a konkrétne opatrenia 

v oblasti prevencie a kontroly aktivít 

v mešitách, na miestach pre náboženské 

obrady či vzdelávanie, v inštitúciách, 

strediskách, charitatívnych organizáciách, 

kultúrnych združeniach alebo podobných 

subjektoch zameraných na získavanie 

prostriedkov vrátane tých, ktoré majú 

slúžiť na náboženské alebo sociálne 

účely, s cieľom uistiť sa, že sa skutočne 

využívajú na tieto účely a vylúčiť ich 

využívanie na financovanie terorizmu 

a požaduje ich zaradenie do 

vnútroštátnych centralizovaných databáz, 

ktoré by boli zriadené so všetkými 

príslušnými zárukami vo vzťahu ku 

všetkým transakciám uskutočneným 

odosielateľmi finančných prostriedkov; 

požaduje zavedenie povinnej predbežnej 

kontroly pôvodu peňazí a miesta ich 

určenia v prípade finančných darov, ak 

existuje dôvodné podozrenie na väzby na 

terorizmus, aby sa zabránilo ich 

škodlivému alebo nevhodnému šíreniu na 

teroristické účely; 
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26.2.2018 A8-0035/13 

Pozmeňujúci návrh  13 

Mario Borghezio 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0035/2018 

Javier Nart 

Odstavenie džihádistov od zdrojov financovania – cielené opatrenia proti financovaniu 

terorizmu 

2017/2203(INI) 

Návrh odporúčania 

Odsek 2 

 

Návrh odporúčania Pozmeňujúci návrh 

2. poveruje svojho predsedu, aby 

postúpil toto odporúčanie Rade, Komisii, 

podpredsedníčke Komisie/vysokej 

predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a 

bezpečnostnú politiku a členským štátom. 

2. poveruje svojho predsedu, aby 

postúpil toto odporúčanie Rade, Komisii, 

najmä komisárovi EÚ pre bezpečnostnú 

úniu, podpredsedníčke Komisie/vysokej 

predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a 

bezpečnostnú politiku a členským štátom. 

Or. en 

 

 


