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26.2.2018 A8-0035/4 

Poprawka  4 

Mario Borghezio 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0035/2018 

Javier Nart 

Odcięcie dżihadystów od źródeł dochodu – walka z finansowaniem terroryzmu 

2017/2203(INI) 

Wniosek dotyczący zalecenia 

Umocowanie 3 a (nowe) 

 

Wniosek dotyczący zalecenia Poprawka 

  – uwzględniając swoje zalecenie dla 

Rady Europejskiej i Rady z dnia 7 czerwca 

2007 r. w sprawie walki z finansowaniem 

terroryzmu1, 

___________ 

 
1 Dz.U. C 124 E z 25.5.2006, s. 254. 

Or. en 
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26.2.2018 A8-0035/5 

Poprawka  5 

Mario Borghezio 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0035/2018 

Javier Nart 

Odcięcie dżihadystów od źródeł dochodu – walka z finansowaniem terroryzmu 

2017/2203(INI) 

Wniosek dotyczący zalecenia 

Motyw C a  (nowy) 

 

Wniosek dotyczący zalecenia Poprawka 

  Ca. mając na uwadze, że pranie 

pieniędzy za pośrednictwem przychylnych 

instytucji kredytowych lub inwestycji w 

rajach podatkowych przyczynia się do 

finansowania międzynarodowych 

organizacji terrorystycznych; 

Or. en 



 

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

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

 

26.2.2018 A8-0035/6 

Poprawka  6 

Mario Borghezio 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0035/2018 

Javier Nart 

Odcięcie dżihadystów od źródeł dochodu – walka z finansowaniem terroryzmu 

2017/2203(INI) 

Wniosek dotyczący zalecenia 

Motyw C b  (nowy) 

 

Wniosek dotyczący zalecenia Poprawka 

  Cb. mając na uwadze, że największym 

źródłem finansowania międzynarodowego 

terroryzmu jest międzynarodowy handel 

narkotykami i bronią; 

Or. en 



 

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

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

 

26.2.2018 A8-0035/7 

Poprawka  7 

Mario Borghezio 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0035/2018 

Javier Nart 

Odcięcie dżihadystów od źródeł dochodu – walka z finansowaniem terroryzmu 

2017/2203(INI) 

Wniosek dotyczący zalecenia 

Motyw C c  (nowy) 

 

Wniosek dotyczący zalecenia Poprawka 

  Cc. mając na uwadze, że jeden z 

głównych punktów tranzytowych 

narkotyków z Kolumbii leży na wybrzeżu 

Rogu Afryki, skąd prowadzą liczne drogi 

tranzytowe do Libii i przez Libię; są to 

obszary wyraźnie naznaczone obecnością 

dżihadystów; 

Or. en 
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26.2.2018 A8-0035/8 

Poprawka  8 

Mario Borghezio 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0035/2018 

Javier Nart 

Odcięcie dżihadystów od źródeł dochodu – walka z finansowaniem terroryzmu 

2017/2203(INI) 

Wniosek dotyczący zalecenia 

Motyw I a  (nowy) 

 

Wniosek dotyczący zalecenia Poprawka 

  Ia. mając na uwadze, że – jak zwróciła 

uwagę w listopadzie 2013 r. włoska 

minister spraw zagranicznych – handel 

ludźmi stanowi źródło finansowania 

organizacji przestępczych powiązanych z 

Państwem Islamskim i Al-Kaidą 

Islamskiego Maghrebu oraz umożliwia 

przenikanie bojowników dżihadu do 

Europy; 

Or. en 
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26.2.2018 A8-0035/9 

Poprawka  9 

Mario Borghezio 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0035/2018 

Javier Nart 

Odcięcie dżihadystów od źródeł dochodu – walka z finansowaniem terroryzmu 

2017/2203(INI) 

Wniosek dotyczący zalecenia 

Motyw I b  (nowy) 

 

Wniosek dotyczący zalecenia Poprawka 

  Ib. mając na uwadze, że według 

włoskiej policji skarbowej importowana 

ropa naftowa kontrolowana przez 

organizacje terrorystyczne może trafiać 

również do dużych włoskich rafinerii oraz 

że zbiornikowce z Turcji i Rosji w 

tajemniczy sposób znikają na wodach na 

południe od Malty, podobnie jak 

niewielkie łodzie-cysterny, które 

wypływają nielegalnie z Libii z ropą z 

przemytu, przetransportowywaną 

następnie na morzu do dużych 

zbiornikowców płynących do różnych 

portów; 

Or. en 
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26.2.2018 A8-0035/10 

Poprawka  10 

Mario Borghezio 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0035/2018 

Javier Nart 

Odcięcie dżihadystów od źródeł dochodu – walka z finansowaniem terroryzmu 

2017/2203(INI) 

Wniosek dotyczący zalecenia 

Motyw I c  (nowy) 

 

Wniosek dotyczący zalecenia Poprawka 

  Ic. mając na uwadze, że – jak zwróciła 

uwagę Grupa Specjalna ds. 

Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy 

(FATF) – organy sądowe na całym 

świecie są zaniepokojone 

wykorzystywaniem wirtualnych walut 

przez organizacje terrorystyczne, 

ponieważ znacznie rozpowszechniło się 

korzystanie z powiązanych z nimi witryn 

internetowych mających na celu 

promowanie bitcoinów, tak samo jak 

wzrosła liczba kontaktów między 

ekstremistami w sprawie wirtualnych 

monet; pojawił się również powiązany z 

Państwem Islamskim blog, w którym 

proponuje się finansowanie ekstremistów 

z wykorzystaniem bitcoinów; 

Or. en 
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26.2.2018 A8-0035/11 

Poprawka  11 

Mario Borghezio 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0035/2018 

Javier Nart 

Odcięcie dżihadystów od źródeł dochodu – walka z finansowaniem terroryzmu 

2017/2203(INI) 

Wniosek dotyczący zalecenia 

Ustęp 1 – litera e a (nowa) 

 

Wniosek dotyczący zalecenia Poprawka 

  ea) wzywa państwa członkowskie i 

Komisję do uznania ograniczenia źródeł 

finansowania sieci terrorystycznych za 

podstawowy priorytet, ponieważ stanowi 

ono skuteczne narzędzie zmniejszania 

skuteczności tych sieci; 

Or. en 
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26.2.2018 A8-0035/12 

Poprawka  12 

Mario Borghezio 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0035/2018 

Javier Nart 

Odcięcie dżihadystów od źródeł dochodu – walka z finansowaniem terroryzmu 

2017/2203(INI) 

Wniosek dotyczący zalecenia 

Ustęp 1 – litera p 

 

Wniosek dotyczący zalecenia Poprawka 

p) zwraca się do państw 

członkowskich UE o ustanowienie 

systemu kontroli i rozliczenia, aby 

zagwarantować, że placówki wyznaniowe i 

edukacyjne, instytucje, ośrodki, 

organizacje charytatywne, stowarzyszenia 

kulturalne i tym podobne podmioty, w 

przypadku których zachodzi zasadne 

podejrzenie o powiązania z 

ugrupowaniami terrorystycznymi, 

przedstawiają szczegółowe informacje o 

tym, od kogo otrzymują środki i w jak je 

wykorzystują, zarówno w UE, jak i poza 

nią, a także apeluje, aby rejestrować 

wszystkie transakcje wychodzące tych 

osób fizycznych i prawnych w 

scentralizowanej bazie danych utworzonej 

z uwzględnieniem wszelkich odpowiednich 

zabezpieczeń; apeluje o wprowadzenie 

obowiązkowej kontroli ex ante 

pochodzenia środków pieniężnych i ich 

przeznaczenia w przypadku organizacji 

charytatywnych, co do których zachodzi 

zasadne podejrzenie o związki z 

terroryzmem, aby zapobiec przekazaniu 

pieniędzy na cele terrorystyczne w wyniku 

świadomego działania lub zaniechania; 

apeluje, aby wszelkie takie działania 

prowadzić w ramach specjalnych 

programów na rzecz walki z islamofobią, 

aby uniknąć nasilania się przestępstw z 

p) zwraca się do państw 

członkowskich UE o przyjęcie poważnych 

i konkretnych środków zapobiegania i 
kontroli w odniesieniu do działalności 

prowadzonej przez meczety, miejsca kultu i 

kształcenia, instytucje, ośrodki, organizacje 

charytatywne, stowarzyszenia kulturalne 

lub tym podobne podmioty, w zakresie 

zbierania środków, w tym środków 

rzekomo przeznaczonych na cele religijne 
i społeczne, tak aby mieć pewność, że są 

one rzeczywiście wykorzystywane w takich 

celach, i wykluczyć ich wykorzystywanie 

dofinansowania terroryzmu, a także o 

gromadzenie w krajowych 

scentralizowanych bazach danych, 

utworzonych ze wszystkimi właściwymi 

gwarancjami, informacji o wszystkich 

transakcjach zrealizowanych przez 

podmioty przesyłające środki; apeluje o 

wprowadzenie obowiązkowej kontroli ex 

ante pochodzenia środków pieniężnych i 

ich przeznaczenia w przypadku organizacji 

charytatywnych, co do których zachodzi 

zasadne podejrzenie o związki z 

terroryzmem, aby zapobiec przekazaniu 

pieniędzy na cele terrorystyczne w wyniku 

świadomego działania lub zaniechania; 



 

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

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

nienawiści, ataków na muzułmanów lub 

wszelkich innych ataków rasistowskich i 

ksenofobicznych na tle wyznaniowym lub 

etnicznym; 

Or. en 
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26.2.2018 A8-0035/13 

Poprawka  13 

Mario Borghezio 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0035/2018 

Javier Nart 

Odcięcie dżihadystów od źródeł dochodu – walka z finansowaniem terroryzmu 

2017/2203(INI) 

Wniosek dotyczący zalecenia 

Ustęp 2 

 

Wniosek dotyczący zalecenia Poprawka 

2. zobowiązuje swojego 

przewodniczącego do przekazania 

niniejszego zalecenia Radzie, Komisji, 

wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej 

przedstawiciel Unii do spraw 

zagranicznych i polityki bezpieczeństwa 

oraz państwom członkowskim. 

2. zobowiązuje swojego 

przewodniczącego do przekazania 

niniejszego zalecenia Radzie, Komisji – w 

szczególności komisarzowi ds. unii 

bezpieczeństwa, wiceprzewodniczącej 

Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do 

spraw zagranicznych i polityki 

bezpieczeństwa oraz państwom 

członkowskim. 

Or. en 

 

 


