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Javier Nart 

Il-qtugħ tas-sorsi ta' dħul għall-Ġiħadisti - nindirizzaw il-finanzjament tat-terroriżmu 

2017/2203(INI) 

Proposta għal rakkomandazzjoni 

Kunsiderazzjoni 3a (ġdida) 

 

Proposta għal rakkomandazzjoni Emenda 

  – wara li kkunsidra r-

rakkomandazzjoni tiegħu tas-

7 ta' Ġunju 2005 lill-Kunsill Ewropew u 

lill-Kunsill dwar il-ġlieda kontra l-

finanzjament tat-terroriżmu ("Combating 

terrorist financing"), 

___________ 

 
1 ĠU C 124 E, 25.5.2006, p. 254. 
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Il-qtugħ tas-sorsi ta' dħul għall-Ġiħadisti - nindirizzaw il-finanzjament tat-terroriżmu 

2017/2203(INI) 

Proposta għal rakkomandazzjoni 

Premessa Ca (ġdida) 

 

Proposta għal rakkomandazzjoni Emenda 

  Ca. billi l-ħasil tal-flus, permezz tal-

istituzzjonijiet ta’ kreditu li jaġixxu 

b’kollużjoni jew investiment f’rifuġji 

fiskali, jgħin biex jiġu ffinanzjati 

organizzazzjonijiet terroristiċi 

internazzjonali; 

Or. en 



 

AM\1146860MT.docx  PE616.056v01-00 

MT Magħquda fid-diversità MT 

 

26.2.2018 A8-0035/6 

Emenda  6 

Mario Borghezio 

f'isem il-Grupp ENF 

 

Rapport A8-0035/2018 

Javier Nart 

Il-qtugħ tas-sorsi ta' dħul għall-Ġiħadisti - nindirizzaw il-finanzjament tat-terroriżmu 

2017/2203(INI) 

Proposta għal rakkomandazzjoni 

Premessa Cb (ġdida) 

 

Proposta għal rakkomandazzjoni Emenda 

  Cb. billi l-ikbar sors ta’ finanzjament 

tat-terroriżmu internazzjonali huwa t-

traffikar internazzjonali tad-droga u tal-

armi; 

Or. en 
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2017/2203(INI) 

Proposta għal rakkomandazzjoni 

Premessa Cc (ġdida) 

 

Proposta għal rakkomandazzjoni Emenda 

  Cc. billi waħda miż-żoni ewlenin ta’ 

tranżitu għad-drogi mill-Kolombja hija l-

kosta tal-Qarn tal-Afrika, 

b’konnessjonijiet lejn il-Libja u minn ġol-

Libja u għalhekk f’żoni fejn hemm 

preżenza qawwija ta’ ġiħadisti; 

Or. en 
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2017/2203(INI) 

Proposta għal rakkomandazzjoni 

Premessa Ia (ġdida) 

 

Proposta għal rakkomandazzjoni Emenda 

  Ia. billi – kif ġie rrapportat 

f’Novembru 2013 mill-Ministru Taljan 

tal-Affarijiet Barranin – it-traffikar tal-

bnedmin jiffinanzja organizzazzjonijiet 

kriminali b’rabtiet mal-Istat Iżlamiku u l-

Al-Qaida fil-Magreb Iżlamiku (AQIM) u 

jagħmilha possibbli biex ġellieda ġiħadisti 

jinfiltraw fl-Ewropa; 

Or. en 
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2017/2203(INI) 

Proposta għal rakkomandazzjoni 

Premessa Ib (ġdida) 

 

Proposta għal rakkomandazzjoni Emenda 

  Ib. billi, skont il-Guardia di Finanza 

Taljana, l-importazzjonijiet taż-żejt 

ikkontrollati minn organizzazzjonijiet 

terroristiċi jistgħu wkoll jużaw bħala 

terminals ir-raffineriji kbar Taljani, u 

billi tankers mit-Turkija u mir-Russja 

b'mod misterjuż qed jisparixxu fl-ibħra 

fin-Nofsinhar ta’ Malta, l-istess bħalma 

qed jiġri lit-tankers żgħar li jkunu qed 

ibaħħru b’mod illeċitu mil-Libja li ż-żejt 

mhux maħdum tagħhom imdaħħal bil-

kuntrabandu jiġi trasbordat għal ġo 

tankers kbar fuq il-baħar, u wara din it-

tagħbija tiġi trasportata lejn diversi 

portijiet; 

Or. en 
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2017/2203(INI) 

Proposta għal rakkomandazzjoni 

Premessa Ic (ġdida) 

 

Proposta għal rakkomandazzjoni Emenda 

  Ic. billi, kif indikat mit-Task Force ta’ 

Azzjoni Finanzjarja (FATF), l-

awtoritajiet ġudizzjarji madwar id-dinja 

kollha jinsabu mħassba dwar l-użu tal-

muniti virtwali mill-organizzazzjonijiet 

terroristiċi, peress li kien hemm żieda 

enormi fl-użu tal-websajts marbuta 

magħhom biex jippromwovu l-użu tal-

bitcoin u fil-kuntatti bejn l-estremisti 

rigward il-muniti virtwali, filwaqt li ġiet 

skoperta blog li għandha rabtiet mal-Istat 

Iżlamiku li pproponiet l-użu tal-bitcoin 

għall-finanzjament tal-estremisti; 

Or. en 
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2017/2203(INI) 

Proposta għal rakkomandazzjoni 

Paragrafu 1 – punt ea (ġdid) 

 

Proposta għal rakkomandazzjoni Emenda 

  (ea) jistieden lill-Istati Membri u lill-

Kummissjoni jikkunsidraw il-qtugħ tas-

sorsi ta' finanzjament tan-netwerks 

terroristiċi bħala prijorità ewlenija, peress 

li jikkostitwixxi għodda effettiva biex tiġi 

mxekkla l-effikaċja ta' dawn in-netwerks; 

Or. en 
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Proposta għal rakkomandazzjoni 

Paragrafu 1 – punt p 

 

Proposta għal rakkomandazzjoni Emenda 

(p) jistieden lill-Istati Membri tal-UE 

jistabbilixxu sistema ta' monitoraġġ u 

awtorizzazzjoni biex jiżguraw li l-postijiet 

ta' qima u ta' edukazzjoni, l-istituzzjonijiet, 

iċ-ċentri, l-organizzazzjonijiet karitattivi, l-

assoċjazzjonijiet kulturali u l-entitajiet 

simili, jindikaw fid-dettall, fejn ikun 

hemm is-suspett raġonevoli li għandhom 

rabtiet ma' gruppi terroristiċi, mingħand 

min jirċievu l-fondi u l-mod kif l-fondi li 

jirċievu jitqassmu, kemm fi ħdan l-UE kif 

ukoll barra minnha, kif ukoll iċ-

ċentralizzazzjoni ta' bażi ta' data, stabbilita 

bil-garanziji kollha xierqa, tat-

tranżazzjonijiet kollha mwettqa minn dawk 

li jibagħtu l-fondi; jitlob li jiġi implimentat 

sorveljanza obbligatorja minn qabel tal-

oriġini tal-flus u tad-destinazzjoni tagħhom 

fil-każ tal-organizzazzjonijiet karitattivi, 

fejn ikun hemm motivi raġonevoli ta' 

suspett ta' rabtiet mat-terroriżmu, biex tiġi 

evitata d-distribuzzjoni b'mod doluż jew 

negliġenti b'finijiet terroristiċi; iħeġġeġ li 

dawn il-miżuri kollha jittieħdu fl-ambitu 

ta' programmi speċifiċi maħsuba biex 

jikkumbattu l-Iżlamofobija, bil-għan li 

tkun evitata żieda tar-reati ta' mibegħda 

kif ukoll attakki kontra Musulmani jew 

kwalunkwe attakk ieħor ta' natura 

razzista u ksenofoba għal raġunijiet 

reliġjużi jew etniċi; 

(p) jistieden lill-Istati Membri tal-UE 

jadottaw miżuri serji u konkreti biex 

jipprevjenu u jikkontrollaw l-attivitajiet li 

jsiru fil-moskej, fil-postijiet ta' qima u ta' 

edukazzjoni, fl-istituzzjonijiet, fiċ-ċentri, 

fl-organizzazzjonijiet karitattivi, fl-

assoċjazzjonijiet kulturali jew f'entitajiet 

simili għall-finijiet ta' ġbir ta' fondi, 

inklużi dawk iddikjarati li qed isiru għal 

finijiet reliġjużi jew ta' benesseri soċjali, 

bl-għan li jikkonfermaw li dawn 

ġenwinament qed jintużaw għal dawn l-

iskopijiet u bl-għan li jeskludu li qed 

jintużaw għall-finanzjament tat-

terroriżmu, u jitlob li dawn jiġu rreġistrati 

f’bażijiet ta' data ċentralizzati nazzjonali 

stabbiliti bil-garanziji kollha xierqa fir-

rigward tat-tranżazzjonijiet kollha li jsiru 

minn dawk li jibagħtu l-fondi; jitlob li jiġi 

implimentat sorveljanza obbligatorja minn 

qabel tal-oriġini tal-flus u tad-destinazzjoni 

tagħhom fil-każ tal-organizzazzjonijiet 

karitattivi, fejn ikun hemm motivi 

raġonevoli ta' suspett ta' rabtiet mat-

terroriżmu, biex tiġi evitata d-

distribuzzjoni b'mod doluż jew negliġenti 

b'finijiet terroristiċi; 
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Proposta għal rakkomandazzjoni 

Paragrafu 2 

 

Proposta għal rakkomandazzjoni Emenda 

2. Jagħti istruzzjonijiet lill-President 

tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-

Kunsill, lill-Kummissjoni, lill-Viċi 

President tal-Kummissjoni / Rappreżentant 

Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin 

ul-Politika ta' Sigurtà, u lill-Istati Membri. 

2. Jagħti istruzzjonijiet lill-President 

tiegħu biex jgħaddi din ir-

rakkomandazzjoni lill-Kunsill, lill-

Kummissjoni – b'mod partikolari lill-

Kummissarju għall-Unjoni tas-Sigurtà – , 

lill-Viċi President tal-

Kummissjoni / Rappreżentant Għoli tal-

Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-

Politika ta' Sigurtà, u lill-Istati Membri. 

Or. en 

 

 


