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26.2.2018 A8-0035/4 

Ändringsförslag  4 

Mario Borghezio 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0035/2018 

Javier Nart 

Att strypa jihadisternas inkomstkällor – åtgärder mot finansiering av terrorism 

2017/2203(INI) 

Förslag till rekommendation 

Beaktandeled 3a (nytt) 

 

Förslag till rekommendation Ändringsförslag 

  – med beaktande av sin 

rekommendation av den 7 juni 2005 till 

Europeiska rådet och rådet om kampen 

mot finansiering av terrorism1, 

___________ 

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

Or. en 
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26.2.2018 A8-0035/5 

Ändringsförslag  5 

Mario Borghezio 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0035/2018 

Javier Nart 

Att strypa jihadisternas inkomstkällor – åtgärder mot finansiering av terrorism 

2017/2203(INI) 

Förslag till rekommendation 

Skäl Ca (nytt) 

 

Förslag till rekommendation Ändringsförslag 

  Ca. Penningtvätt genom kreditinstitut 

som agerar i maskopi eller investeringar i 

skatteparadis bidrar till att finansiera 

internationella terroristorganisationer. 

Or. en 
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26.2.2018 A8-0035/6 

Ändringsförslag  6 

Mario Borghezio 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0035/2018 

Javier Nart 

Att strypa jihadisternas inkomstkällor – åtgärder mot finansiering av terrorism 

2017/2203(INI) 

Förslag till rekommendation 

Skäl Cb (nytt) 

 

Förslag till rekommendation Ändringsförslag 

  Cb. Den främsta källan till 

finansieringen av den internationella 

terrorismen är den internationella 

olagliga handeln med narkotika och 

vapen. 

Or. en 
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26.2.2018 A8-0035/7 

Ändringsförslag  7 

Mario Borghezio 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0035/2018 

Javier Nart 

Att strypa jihadisternas inkomstkällor – åtgärder mot finansiering av terrorism 

2017/2203(INI) 

Förslag till rekommendation 

Skäl Cc (nytt) 

 

Förslag till rekommendation Ändringsförslag 

  Cc. En av de viktigaste transitvägarna 

för narkotika från Colombia går längs 

kusten vid Afrikas horn, med 

förgreningar till och genom Libyen och 

därmed i områden som är starkt präglade 

av jihadisternas närvaro. 

Or. en 
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26.2.2018 A8-0035/8 

Ändringsförslag  8 

Mario Borghezio 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0035/2018 

Javier Nart 

Att strypa jihadisternas inkomstkällor – åtgärder mot finansiering av terrorism 

2017/2203(INI) 

Förslag till rekommendation 

Skäl Ia (nytt) 

 

Förslag till rekommendation Ändringsförslag 

  Ia. Som Italiens utrikesminister 

rapporterade i november 2013 finansierar 

människosmugglingen kriminella 

organisationer med kopplingar till 

Islamiska staten och al-Qaida i islamiska 

Maghreb (Aqim) och gör det möjligt att 

smuggla in jihadister i Europa. 

Or. en 
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26.2.2018 A8-0035/9 

Ändringsförslag  9 

Mario Borghezio 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0035/2018 

Javier Nart 

Att strypa jihadisternas inkomstkällor – åtgärder mot finansiering av terrorism 

2017/2203(INI) 

Förslag till rekommendation 

Skäl Ib (nytt) 

 

Förslag till rekommendation Ändringsförslag 

  Ib. Enligt italienska Guardia di 

Finanza kan stora italienska raffinaderier 

också fungera som terminaler för 

oljeimport som kontrolleras av 

terroristorganisationer, och tankfartyg 

från Turkiet och Ryssland försvinner 

under mystiska omständigheter i vattnen 

söder om Malta, liksom små tankfartyg 

som utan tillstånd avseglar från Libyen 

och vars smugglade råolja lastas om på 

stora tankfartyg ute till havs, varefter 

lasten förs till olika hamnar. 

Or. en 
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26.2.2018 A8-0035/10 

Ändringsförslag  10 

Mario Borghezio 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0035/2018 

Javier Nart 

Att strypa jihadisternas inkomstkällor – åtgärder mot finansiering av terrorism 

2017/2203(INI) 

Förslag till rekommendation 

Skäl Ic (nytt) 

 

Förslag till rekommendation Ändringsförslag 

  Ic. Såsom påpekas av arbetsgruppen 

för finansiella åtgärder (FATF) är 

rättsliga myndigheter över hela världen 

bekymrade över terroristorganisationers 

användning av virtuella valutor, eftersom 

webbplatser med koppling till dem 

numera används i enorm utsträckning för 

att främja användningen av bitcoin och i 

kontakterna mellan extremister angående 

virtuella valutor, samtidigt som en blogg 

knuten till Islamiska staten har föreslagit 

att bitcoin ska användas för att finansiera 

extremister. 

Or. en 
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26.2.2018 A8-0035/11 

Ändringsförslag  11 

Mario Borghezio 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0035/2018 

Javier Nart 

Att strypa jihadisternas inkomstkällor – åtgärder mot finansiering av terrorism 

2017/2203(INI) 

Förslag till rekommendation 

Punkt 1 – led ea (nytt) 

 

Förslag till rekommendation Ändringsförslag 

  ea) Europaparlamentet uppmanar 

medlemsstaterna och kommissionen att 

behandla strypningen av 

terroristnätverkens finansieringskällor 

som en fråga av högsta prioritet, eftersom 

den utgör ett effektivt verktyg för att 

hämma dessa nätverks slagkraft. 

Or. en 
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26.2.2018 A8-0035/12 

Ändringsförslag  12 

Mario Borghezio 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0035/2018 

Javier Nart 

Att strypa jihadisternas inkomstkällor – åtgärder mot finansiering av terrorism 

2017/2203(INI) 

Förslag till rekommendation 

Punkt 1 – led p 

 

Förslag till rekommendation Ändringsförslag 

p) Europaparlamentet uppmanar EU:s 

medlemsstater att inrätta ett övervaknings- 

och clearingsystem för att se till att lokaler 

för religionsutövning och utbildning, 

institutioner, centrum, 

välgörenhetsorganisationer, 

kulturföreningar och liknande enheter, om 

det finns skälig misstanke om kopplingar 

till terroristgrupper, tillhandahåller 

uppgifter om vem de tar emot medel från 

och hur de medel de tar emot distribueras, 

både inom och utanför EU. Parlamentet 

begär att alla transaktioner från dem som 

skickar pengar ska registreras i en central 

databas, som ska upprättas med alla 

lämpliga garantier. När det gäller 

välgörenhetsorganisationer efterlyser 

parlamentet obligatoriska 

förhandskontroller av källan och 

destinationen för överföringarna, när det 

finns skälig grund för misstanke om 

kopplingar till terrorism, så att pengar inte 

medvetet eller genom oaktsamhet går till 

terroriständamål. Parlamentet kräver alla 

sådana åtgärder genomförs inom ramen 

för specifika program avsedda att 

bekämpa islamofobi, i syfte att förhindra 

en ökning av hatbrott, angrepp på 

muslimer eller eventuella rasistiska och 

främlingsfientliga angrepp med religiösa 

eller etniska motiv. 

p) Europaparlamentet uppmanar EU:s 

medlemsstater att anta seriösa och 

konkreta åtgärder för att förebygga och 

kontrollera aktiviteter vid moskéer, lokaler 

för religionsutövning och utbildning, 

institutioner, centrum, 

välgörenhetsorganisationer, 

kulturföreningar eller liknande enheter för 

insamling av medel, även sådana som 

uppges ha religiösa eller sociala ändamål, 

för att bekräfta att de verkligen används 

för dessa ändamål och utesluta att de 

används för finansiering av terrorism. 

Parlamentet begär att de ska registreras i 

nationella centrala databaser som 
upprättas med alla lämpliga garantier i 

fråga om alla transaktioner som de som 

skickar pengar gör. När det gäller 

välgörenhetsorganisationer efterlyser 

parlamentet obligatoriska 

förhandskontroller av källan och 

destinationen för överföringarna, när det 

finns skälig grund för misstanke om 

kopplingar till terrorism, så att pengar inte 

medvetet eller genom oaktsamhet går till 

terroriständamål. 
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26.2.2018 A8-0035/13 

Ändringsförslag  13 

Mario Borghezio 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0035/2018 

Javier Nart 

Att strypa jihadisternas inkomstkällor – åtgärder mot finansiering av terrorism 

2017/2203(INI) 

Förslag till rekommendation 

Punkt 2 

 

Förslag till rekommendation Ändringsförslag 

2. Europaparlamentet uppdrar åt 

talmannen att översända denna 

rekommendation till rådet, kommissionen, 

vice ordföranden för 

kommissionen/unionens höga representant 

för utrikes frågor och säkerhetspolitik samt 

medlemsstaterna. 

2. Europaparlamentet uppdrar åt 

talmannen att översända denna 

rekommendation till rådet, kommissionen, 

i synnerhet kommissionsledamoten med 

ansvar för säkerhetsunionen, vice 

ordföranden för kommissionen/unionens 

höga representant för utrikes frågor och 

säkerhetspolitik samt medlemsstaterna. 

Or. en 

 

 


