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26.2.2018 A8-0035/1 

Amendement  1 

Sofia Sakorafa, Miguel Urbán Crespo, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli, 

Marina Albiol Guzmán, Merja Kyllönen, Younous Omarjee, Marie-Pierre Vieu, 

Lola Sánchez Caldentey, Javier Couso Permuy 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0035/2018 

Javier Nart 

De drooglegging van inkomstenbronnen voor jihadi's - bestrijding van de financiering van 

terrorisme 

2017/2203(INI) 

Ontwerpaanbeveling 

Overweging G bis (nieuw) 

 

Ontwerpaanbeveling Amendement 

  G bis. overwegende dat uit Saudische 

diplomatieke berichten die in 2015 door 

WikiLeaks openbaar werden gemaakt, 

blijkt dat er een systeem voor de 

financiering van moskeeën, islamitische 

centra en door Saudi-Arabië opgeleide 

geestelijken bestaat dat Azië, Afrika en 

Europa omspant; 

Or. en 
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26.2.2018 A8-0035/2 

Amendement  2 

Miguel Urbán Crespo, Sofia Sakorafa, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli, 

Marina Albiol Guzmán, Merja Kyllönen, Younous Omarjee, Marie-Pierre Vieu, 

Lola Sánchez Caldentey, Javier Couso Permuy 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0035/2018 

Javier Nart 

De drooglegging van inkomstenbronnen voor jihadi's - bestrijding van de financiering van 

terrorisme 

2017/2203(INI) 

Ontwerpaanbeveling 

Overweging H bis (nieuw) 

 

Ontwerpaanbeveling Amendement 

  H bis. overwegende dat het grootste deel 

van het door jihadi's gebruikte militaire 

materiaal in het westen wordt gemaakt: 

Europese wapens die zijn verkocht aan 

Saudi-Arabië of VS-wapens die 

aanvankelijk zijn verstrekt aan het Vrije 

Syrische Leger maar uiteindelijk in 

handen vallen van de Islamitische Staat;  

Or. en 
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26.2.2018 A8-0035/3 

Amendement  3 

Sofia Sakorafa, Miguel Urbán Crespo, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli, 

Marina Albiol Guzmán, Merja Kyllönen, Younous Omarjee, Marie-Pierre Vieu, 

Lola Sánchez Caldentey, Javier Couso Permuy 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0035/2018 

Javier Nart 

De drooglegging van inkomstenbronnen voor jihadi's - bestrijding van de financiering van 

terrorisme 

2017/2203(INI) 

Ontwerpaanbeveling 

Overweging I bis (nieuw) 

 

Ontwerpaanbeveling Amendement 

  I bis. overwegende dat sommige 

bedrijven die zakendoen in 

conflictgebieden rechtstreeks 

verantwoordelijk zijn voor het 

aanwakkeren van gewapende conflicten 

en terroristische activiteiten; overwegende 

dat Frankrijk een gerechtelijk onderzoek 

is gestart naar de activiteiten in Syrië van 

de cement- en bouwgroep LafargeHolcim; 

overwegende dat dit onderzoek is gestart 

naar aanleiding van een strafklacht die in 

november 2016 werd ingediend door een 

aantal voormalige Syrische werknemers 

van Lafarge, het European Center for 

Constitutional and Human Rights 

(ECCHR) en de Franse ngo Sherpa, 

waarin het bedrijf werd beschuldigd van 

de financiering van terroristische 

activiteiten en medeplichtigheid aan 

oorlogsmisdaden en misdaden tegen de 

menselijkheid, alsmede het in gevaar 

brengen van werknemers; overwegende 

dat de algemeen directeur van Lafarge is 

afgetreden naar aanleiding van zijn 

doorslaggevende bekentenis; overwegende 

dat het bedrijf volgens de informatie uit 

het dossier afspraken met ISIS zou 

hebben gemaakt om de productie te 



 

AM\1146854NL.docx  PE616.056v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

handhaven, door te betalen voor passen 

die door de jihadistische organisatie 

werden afgegeven en door grondstoffen te 

kopen die nodig zijn voor de 

cementproductie, zoals olie en puzzolaan, 

in door ISIS gecontroleerde gebieden, ter 

waarde van, naar verluidt, tot 20 000 USD 

per maand; overwegende dat dit soort 

gevallen systematisch moet worden 

onderzocht en aangeklaagd en, indien de 

feiten worden bevestigd, tot sancties moet 

leiden;  

Or. en 

 

 


