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26.2.2018 A8-0035/1 

Amendamentul  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 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0035/2018 

Javier Nart 

Tăierea surselor de venit pentru jihadiști - combaterea finanțării terorismului 

2017/2203(INI) 

Propunere de recomandare 

Considerentul Ga (nou) 

 

Propunerea de recomandare Amendamentul 

  Ga. întrucât telegramele diplomatice 

saudite dezvăluite de WikiLeaks în 2015 

arată un sistem de finanțare pentru 

moschei, centre islamice și clerici instruiți 

în Arabia Saudită, care cuprinde Asia, 

Africa și Europa; 

Or. en 
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26.2.2018 A8-0035/2 

Amendamentul  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 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0035/2018 

Javier Nart 

Tăierea surselor de venit pentru jihadiști - combaterea finanțării terorismului 

2017/2203(INI) 

Propunere de recomandare 

Considerentul Ha (nou) 

 

Propunerea de recomandare Amendamentul 

  Ha. întrucât cea mai mare parte a 

echipamentelor militare utilizate de 

jihadiști sunt produse în Occident: arme 

europene vândute Arabiei Saudite sau 

arme americane distribuite inițial Armatei 

Libere Siriene, care ajung în final în 

mâinile Statului Islamic;  

Or. en 



 

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

RO Unită în diversitate RO 

 

26.2.2018 A8-0035/3 

Amendamentul  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 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

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 unele societăți care își 

desfășoară activitatea în zone de conflict 

alimentează în mod direct conflictele 

armate sau activitățile teroriste; întrucât 

Franța a lansat o anchetă judiciară 

privind activitățile din Siria ale grupului 

din industria cimentului și a 

construcțiilor, Lafarge Holcim; întrucât 

ancheta a fost lansată în urma unei 

plângeri penale formulate în noiembrie 

2016 de mai mulți foști angajați sirieni ai 

societății Lafarge, împreună cu Centrul 

European pentru Drepturi Constituționale 

și Drepturile Omului (ECCHR) și ONG-ul 

francez Sherpa, care acuzau societatea de 

finanțarea activității teroriste și de 

complicitate la crime de război și crime 

împotriva umanității, precum și de 

punerea în pericol a angajaților; întrucât, 

în urma mărturisirilor decisive pe care le-

a făcut, directorul general a demisionat; 

întrucât, conform elementelor din dosar, 

societatea ar fi încheiat acorduri cu ISIS 

pentru a menține producția, plătind 

pentru permise emise de organizația 

jihadistă și cumpărând materii prime 

necesare pentru producția de ciment, cum 

ar fi petrol și puzzolană, din zone aflate 

sub controlul ISIS, în valoare (presupusă) 
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de până la 20000 USD pe lună; întrucât 

aceste cazuri trebuie să fie investigate 

sistematic, denunțate și sancționate atunci 

când sunt confirmate;  

Or. en 

 

 


