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26.2.2018 A8-0035/4 

Pozměňovací návrh  4 

Mario Borghezio 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0035/2018 

Javier Nart 

Snížení zdrojů příjmu pro džihádisty – cílená opatření proti financování terorismu 

2017/2203(INI) 

Návrh doporučení 

Právní východisko 3 a (nové) 

 

Návrh doporučení Pozměňovací návrh 

  – s ohledem na své doporučení 

Evropské radě a Radě ze dne 7. června 

2005 o boji proti financování terorismu 

(2005/1(INI)1, 

___________ 

 
1 Úř. věst. C 124 E, 25.4.2006, s. 254. 

Or. en 
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26.2.2018 A8-0035/5 

Pozměňovací návrh  5 

Mario Borghezio 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0035/2018 

Javier Nart 

Snížení zdrojů příjmu pro džihádisty – cílená opatření proti financování terorismu 

2017/2203(INI) 

Návrh doporučení 

Bod odůvodnění C a (nový) 

 

Návrh doporučení Pozměňovací návrh 

  Ca. vzhledem k tomu, že praní peněz 

prostřednictvím ochotných úvěrových 

institucí či investic v daňových rájích 

přispívá k financování mezinárodních 

teroristických organizací; 

Or. en 
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26.2.2018 A8-0035/6 

Pozměňovací návrh  6 

Mario Borghezio 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0035/2018 

Javier Nart 

Snížení zdrojů příjmu pro džihádisty – cílená opatření proti financování terorismu 

2017/2203(INI) 

Návrh doporučení 

Bod odůvodnění C b (nový) 

 

Návrh doporučení Pozměňovací návrh 

  Cb. vzhledem k tomu, že 

nejvýznačnější zdroj financování 

mezinárodního terorismu pochází 

z mezinárodního obchodu s drogami a 

zbraněmi; 

Or. en 
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26.2.2018 A8-0035/7 

Pozměňovací návrh  7 

Mario Borghezio 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0035/2018 

Javier Nart 

Snížení zdrojů příjmu pro džihádisty – cílená opatření proti financování terorismu 

2017/2203(INI) 

Návrh doporučení 

Bod odůvodnění C (nový) 

 

Návrh doporučení Pozměňovací návrh 

  Cc. vzhledem k tomu, že jeden 

z hlavních tranzitních bodů 

kolumbijských drog se nachází na pobřeží 

Afrického rohu, odkud probíhají tranzitní 

trasy do Libye a dále přes její území, tedy 

v oblastech silně postižených přítomností 

džihádismu; 

Or. en 
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26.2.2018 A8-0035/8 

Pozměňovací návrh  8 

Mario Borghezio 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0035/2018 

Javier Nart 

Snížení zdrojů příjmu pro džihádisty – cílená opatření proti financování terorismu 

2017/2203(INI) 

Návrh doporučení 

Bod odůvodnění I a (nový) 

 

Návrh doporučení Pozměňovací návrh 

  Ia. vzhledem k tomu, že převaděčství 

osob – jak na to poukázala v listopadu 

2013 italská ministryně zahraničních věcí 

– je zdrojem financování pro zločinecké 

organizace spojené s Islámským státem a 

Al-Káidou v islámském Maghrebu 

(AQMI) a umožňuje infiltraci 

džihádistických bojovníků do Evropy; 

Or. en 
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26.2.2018 A8-0035/9 

Pozměňovací návrh  9 

Mario Borghezio 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0035/2018 

Javier Nart 

Snížení zdrojů příjmu pro džihádisty – cílená opatření proti financování terorismu 

2017/2203(INI) 

Návrh doporučení 

Bod odůvodnění I b (nový) 

 

Návrh doporučení Pozměňovací návrh 

  Ib. vzhledem k tomu, že podle italské 

Finanční stráže mohou být cílem dovozu 

ropy, který kontrolují teroristické 

organizace, také velké italské rafinerie a 

že důsledkem toho je záhadné mizení 

ropných tankerů z Turecka a Ruska a 

cisternových plavidel, která tajně 

vyplouvají z Libye, ve vodách jižně od 

Malty, kdy nezákonný náklad ropy je 

z těchto cisternových plavidel na moři 

přemisťován do velkých tankerů, které 

pak s tímto nákladem pokračují do 

různých přístavů; 

Or. en 
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26.2.2018 A8-0035/10 

Pozměňovací návrh  10 

Mario Borghezio 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0035/2018 

Javier Nart 

Snížení zdrojů příjmu pro džihádisty – cílená opatření proti financování terorismu 

2017/2203(INI) 

Návrh doporučení 

Bod odůvodnění I c (nový) 

 

Návrh doporučení Pozměňovací návrh 

  Ic. vzhledem k tomu, že jak 

zdůrazňuje Finanční akční výbor, soudní 

orgány na celém světě se zabývají tím, že 

teroristické organizace využívají virtuální 

měny, neboť nepřiměřeně zesílilo 

využívání webových stránek spojených 

s těmito organizacemi za účelem 

propagace využívání bitcoinu a taktéž se 

zintenzivnilo chatování mezi extremisty o 

virtuálních měnách, kdy se rovněž objevil 

blog spojený s Islámským státem, který 

navrhoval využívat bitcoin k financování 

extremismu; 

Or. en 
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26.2.2018 A8-0035/11 

Pozměňovací návrh  11 

Mario Borghezio 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0035/2018 

Javier Nart 

Snížení zdrojů příjmu pro džihádisty – cílená opatření proti financování terorismu 

2017/2203(INI) 

Návrh doporučení 

Bod 1 – písm. a e (nové) 

 

Návrh doporučení Pozměňovací návrh 

  ea) vyzývá členské státy a Komisi, aby 

považovaly odstřihnutí zdrojů financování 

teroristických sítí za klíčovou prioritu, 

neboť je účinným nástrojem k zabránění 

efektivnímu fungování těchto sítí; 

Or. en 
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26.2.2018 A8-0035/12 

Pozměňovací návrh  12 

Mario Borghezio 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0035/2018 

Javier Nart 

Snížení zdrojů příjmu pro džihádisty – cílená opatření proti financování terorismu 

2017/2203(INI) 

Návrh doporučení 

Bod 1 – písm. p 

 

Návrh doporučení Pozměňovací návrh 

p) vyzývá členské státy EU, aby 

vytvořily kontrolní a clearingový systém, 

který zajistí, aby místa určená pro 

náboženské obřady či vzdělávání, 

organizace, střediska, kulturní spolky a 

podobné subjekty v případě důvodného 

podezření z vazby na teroristické skupiny 

podrobně uváděly, od koho získávají 

finance a jak obdržené prostředky 

rozdělují jak v rámci EU, tak mimo EU, a 

soustředily v jedné databázi zřízené se 

všemi odpovídajícími zárukami všechny 

transakce, jež tyto subjekty zasílající 

finanční prostředky provedly; požaduje, 

aby byla v případě charitativních darů 

zavedena povinnost provést předchozí 

kontrolu původu peněz a jejich určení, 

existuje-li důvodné podezření na vazby na 

terorismus, aby se tak zabránilo tomu, že 

peníze budou úmyslně nebo z nedbalosti 

distribuovány k účelům financování 

terorismu; naléhavě žádá, aby byla 

všechna opatření prováděna v rámci 

zvláštních programů proti islamofobii s 

cílem zabránit nárůstu trestných činů z 

nenávisti a útoků na muslimy nebo 

veškerých rasistických a xenofobních 

útoků z důvodů náboženství či etnické 

příslušnosti; 

p) vyzývá členské státy EU, aby 

přijaly seriózní a konkrétní opatření, která 

by byla zaměřena na prevenci a kontrolu 

činností, jež vyvíjejí mešity, místa určená 

pro náboženské obřady a vzdělávání, 

instituce, charitativní organizace, 

střediska, kulturní spolky nebo podobné 

subjekty v zájmu získávání finančních 

prostředků, a to též těch, které 

deklaratorně slouží náboženským a 

sociálním účelům, aby tak zajistily jejich 

skutečné využití pro tyto účely a 

znemožnily jejich využití k financování 

terorismu, a požaduje jejich zařazení do 

vnitrostátních centralizovaných databází, 

které by byly zřízeny se všemi příslušnými 

zárukami ve vztahu ke všem transakcím 

uskutečněným odesilateli finančních 

prostředků; požaduje, aby byla v případě 

charitativních darů zavedena povinnost 

provést předchozí kontrolu původu peněz a 

jejich určení, existuje-li důvodné podezření 

na vazby na terorismus, aby se tak 

zabránilo tomu, že peníze budou úmyslně 

nebo z nedbalosti distribuovány k účelům 

financování terorismu; 

Or. en 
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26.2.2018 A8-0035/13 

Pozměňovací návrh  13 

Mario Borghezio 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0035/2018 

Javier Nart 

Snížení zdrojů příjmu pro džihádisty – cílená opatření proti financování terorismu 

2017/2203(INI) 

Návrh doporučení 

Bod 2 

 

Návrh doporučení Pozměňovací návrh 

2. pověřuje svého předsedu, aby 

předal toto doporučení Radě, Komisi, 

místopředsedkyni Komise, vysoké 

představitelce Unie pro zahraniční věci 

a bezpečnostní politiku a členským státům. 

2. pověřuje svého předsedu, aby 

předal toto doporučení Radě, Komisi – 

zejména komisaři pro bezpečnostní unii – 
místopředsedkyni Komise, vysoké 

představitelce Unie pro zahraniční věci 

a bezpečnostní politiku a členským státům. 

Or. en 

 

 


