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26.2.2018 A8-0035/4 

Amendement  4 

Mario Borghezio 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0035/2018 

Javier Nart 

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

terrorisme 

2017/2203(INI) 

Ontwerpaanbeveling 

Visum 3 bis (nieuw) 

 

Ontwerpaanbeveling Amendement 

  – gezien zijn aanbeveling van 7 juni 

2005 aan de Europese Raad en de Raad 

over de strijd tegen de financiering van 

het terrorisme1, 

___________ 

 
1 PB C 124 E van 25.5.2006, blz. 254. 

Or. en 
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26.2.2018 A8-0035/5 

Amendement  5 

Mario Borghezio 

namens de ENF-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 C bis (nieuw) 

 

Ontwerpaanbeveling Amendement 

  C bis. overwegende dat het witwassen 

van geld door medeplichtige 

kredietinstellingen of investeringen via 

belastingparadijzen bijdraagt aan de 

financiering van internationale 

terroristische organisaties; 

Or. en 
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26.2.2018 A8-0035/6 

Amendement  6 

Mario Borghezio 

namens de ENF-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 C ter (nieuw) 

 

Ontwerpaanbeveling Amendement 

  C ter. overwegende dat de internationale 

handel in drugs en wapens de 

belangrijkste bron van financiering van 

het internationale terrorisme is; 

Or. en 
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26.2.2018 A8-0035/7 

Amendement  7 

Mario Borghezio 

namens de ENF-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 C quater (nieuw) 

 

Ontwerpaanbeveling Amendement 

  C quater. overwegende dat de kust 

van de Hoorn van Afrika een van de 

voornaamste doorvoergebieden van drugs 

uit Colombia is, met vertakkingen naar en 

door Libië, gebieden waar sprake is van 

een sterke aanwezigheid van jihadi's; 

Or. en 
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26.2.2018 A8-0035/8 

Amendement  8 

Mario Borghezio 

namens de ENF-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, zoals de 

Italiaanse minister van Buitenlandse 

Zaken in november 2013 verklaarde, met 

mensenhandel criminele organisaties 

worden gefinancierd die gelieerd zijn aan 

Da'esh en Al Qaida in de Islamitische 

Maghreb (AQIM), en dat door 

mensenhandel jihadstrijders in Europa 

kunnen infiltreren; 

Or. en 
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26.2.2018 A8-0035/9 

Amendement  9 

Mario Borghezio 

namens de ENF-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 ter (nieuw) 

 

Ontwerpaanbeveling Amendement 

  I ter. overwegende dat, volgens de 

Italiaanse Guardia di Finanza, de olie-

invoer die onder controle staat van 

terroristische organisaties mogelijk ook 

grote Italiaanse raffinaderijen als 

bestemming heeft, en overwegende dat 

olietankers uit Turkije en Rusland en 

heimelijk vanuit Libië uitgevaren kleine 

olietankers op mysterieuze wijze in de 

wateren ten zuiden van Malta verdwijnen 

en dat de gesmokkelde ruwe olie daaruit 

op zee wordt overgepompt in grote 

olietankers die deze lading vervolgens 

naar verschillende havens vervoeren; 

Or. en 
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26.2.2018 A8-0035/10 

Amendement  10 

Mario Borghezio 

namens de ENF-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 quater (nieuw) 

 

Ontwerpaanbeveling Amendement 

  I quater. overwegende dat, zoals de 

Financiële-actiegroep (FATF) heeft 

aangegeven, gerechtelijke instanties over 

de hele wereld bezorgd zijn over het 

gebruik van virtuele valuta door 

terroristische organisaties, aangezien het 

gebruik van daarmee verbonden websites 

om het gebruik van bitcoins te bevorderen 

evenals de contacten tussen extremisten 

over virtuele valuta buitensporig zijn 

gestegen, terwijl een aan Da'esh gelieerde 

blog aan het licht is gekomen waarop 

werd voorgesteld bitcoins te gebruiken om 

extremisten te financieren; 

Or. en 
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26.2.2018 A8-0035/11 

Amendement  11 

Mario Borghezio 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0035/2018 

Javier Nart 

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

terrorisme 

2017/2203(INI) 

Ontwerpaanbeveling 

Paragraaf 1 – letter e bis (nieuw) 

 

Ontwerpaanbeveling Amendement 

  (e bis) verzoekt de lidstaten en de 

Commissie het afsnijden van de toegang 

van terroristische netwerken tot 

financieringsbronnen aan te merken als 

kernprioriteit, omdat het een doeltreffend 

instrument is om de slagkracht van die 

netwerken te belemmeren; 

Or. en 
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26.2.2018 A8-0035/12 

Amendement  12 

Mario Borghezio 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0035/2018 

Javier Nart 

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

terrorisme 

2017/2203(INI) 

Ontwerpaanbeveling 

Paragraaf 1 – letter p 

 

Ontwerpaanbeveling Amendement 

(p) verzoekt de lidstaten van de EU een 

controlesysteem in te stellen voor opgave 

door religieuze, sociale en culturele 

verenigingen en gelijksoortige entiteiten 

van de manier waarop zij de fondsen die 

zij zowel van buiten de EU als van binnen 

de EU ontvangen, verdelen, indien wordt 

vermoed dat zij banden hebben met 

terroristische groeperingen, alsook 

centralisatie in een databank van alle 

transacties die door transactiekantoren 

worden uitgevoerd, met toepassing van alle 

relevante waarborgen; roept op tot 

invoering van een verplichte controle 

vooraf van de oorsprong van het geld en 

van de bestemming in het geval van 

charitatieve giften wanneer er redelijke 

gronden zijn om te vermoeden dat er 

sprake is van banden met terrorisme, om 

kwaadwillige en ongewenste distributie 

voor terroristische doeleinden te 

voorkomen; vraagt binnen specifieke 

programma's tegen islamofobie 

maatregelen te nemen om de toename van 

haatmisdrijven en aanvallen op moslims 

of andere racistische en xenofobe 

aanvallen om godsdienstige of etnische 

redenen te vermijden; 

(p) verzoekt de lidstaten van de EU 

serieuze en concrete preventieve en 

controlerende maatregelen te nemen met 

betrekking tot de activiteiten die in 

moskeeën, religieuze, sociale en culturele 

verenigingen of gelijksoortige entiteiten 

worden ontplooid om fondsen te werven, 

met inbegrip van fondsen waarvan wordt 

gesteld dat zij worden geworven voor 

religieuze doeleinden of voor het 

maatschappelijk welzijn, teneinde vast te 

stellen of die fondsen werkelijk voor die 

doeleinden worden gebruikt en uit te 

sluiten dat er terrorisme mee wordt 

gefinancierd, en roept op tot centralisatie 

in nationale databanken van alle 

transacties die door transactiekantoren 

worden uitgevoerd, met toepassing van alle 

relevante waarborgen; roept op tot 

invoering van een verplichte controle 

vooraf van de oorsprong van het geld en 

van de bestemming in het geval van 

charitatieve giften wanneer er redelijke 

gronden zijn om te vermoeden dat er 

sprake is van banden met terrorisme, om 

kwaadwillige en ongewenste distributie 

voor terroristische doeleinden te 

voorkomen; 

Or. en 
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26.2.2018 A8-0035/13 

Amendement  13 

Mario Borghezio 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0035/2018 

Javier Nart 

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

terrorisme 

2017/2203(INI) 

Ontwerpaanbeveling 

Paragraaf 2 

 

Ontwerpaanbeveling Amendement 

2. verzoekt zijn Voorzitter deze 

aanbeveling te doen toekomen aan de 

Raad, de Commissie, de vicevoorzitter van 

de Commissie/hoge vertegenwoordiger van 

de Unie voor buitenlands en 

veiligheidsbeleid, en de lidstaten. 

2. verzoekt zijn Voorzitter deze 

aanbeveling te doen toekomen aan de 

Raad, de Commissie – met name de 

commissaris voor de Veiligheidsunie –, de 

vicevoorzitter van de Commissie/hoge 

vertegenwoordiger van de Unie voor 

buitenlands en veiligheidsbeleid, en de 

lidstaten. 

Or. en 

 

 


