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5.12.2018 A8-0374/3 

Pozměňovací návrh  3 

Jörg Meuthen 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Závěry a doporučení Zvláštního výboru pro terorismus 

(2018/2044(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod 34 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

34. naléhavě vyzývá členské státy, aby 

zaručily svobodu náboženského vyznání a 

právo svobodně je projevovat, které jsou 

zakotveny v Listině základních práv, a aby 

právě v této souvislosti rovněž 

podporovaly a tolerovaly pouze takovou 

náboženskou praxi, která je v plném 

souladu s demokratickými hodnotami, 

právním státem, lidskými právy a platnými 

zákony členských států; vítá iniciativy 

náboženských obcí po celé Evropě, které 

se staví proti šíření nebezpečných narativů 

uvnitř svých obcí; zdůrazňuje, že v zájmu 

předcházení radikalizaci je třeba 

podněcovat mezináboženský a 

mezikulturní dialog a spolupráci s 

náboženskými společenstvími a místními 

orgány; 

34. naléhavě vyzývá členské státy, aby 

zaručily svobodu náboženského vyznání a 

právo svobodně je projevovat, které jsou 

zakotveny v Listině základních práv, a aby 

právě v této souvislosti s ohledem na 

práva šaría rovněž podporovaly a 

tolerovaly pouze takovou náboženskou 

praxi, která je v plném souladu 

s demokratickými hodnotami, právním 

státem, lidskými právy a platnými zákony 

členských států; vítá iniciativy 

muslimských obcí po celé Evropě, které se 

staví proti šíření nebezpečných narativů 

uvnitř svých obcí; zdůrazňuje, že v zájmu 

předcházení radikalizaci je třeba 

podněcovat mezináboženský a 

mezikulturní dialog a spolupráci s 

muslimskými společenstvími a místními 

orgány; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0374/4 

Pozměňovací návrh  4 

Jörg Meuthen 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Závěry a doporučení Zvláštního výboru pro terorismus 

(2018/2044(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod 35 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

35. vyzývá členské státy, aby 

předběžně prověřovaly duchovní a aby 

všechny kazatele, kteří šíří nenávistné 

verbální projevy, na základě posouzení 

jednotlivých případů důsledně zařazovaly 

na seznam nežádoucích osob; vyzývá 

Komisi, aby vytvořila evropský seznam 

sledovaných osob, který v přípustných 

zákonných mezích usnadní výměnu 

informací o extrémistických duchovních; 

vybízí členské státy, aby se společně 

dohodly a vypracovaly pokyny, podle 

nichž by tito kaplani mohli být 

prověřováni;  

35. vyzývá členské státy, aby 

předběžně prověřovaly duchovní, zejména 

imámy, a aby všechny kazatele, kteří šíří 

nenávistné verbální projevy, na základě 

posouzení jednotlivých případů důsledně 

zařazovaly na seznam nežádoucích osob; 

vyzývá Komisi, aby vytvořila evropský 

seznam sledovaných osob, který v 

přípustných zákonných mezích usnadní 

výměnu informací o extrémistických 

duchovních; vybízí členské státy, aby se 

společně dohodly a vypracovaly pokyny, 

podle nichž by tito kaplani mohli být 

prověřováni;  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0374/5 

Pozměňovací návrh  5 

Jörg Meuthen 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Závěry a doporučení Zvláštního výboru pro terorismus 

(2018/2044(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod 36 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

36. vyzývá členské státy, aby se 

zasadily o lepší nabídku možností 

vysokoškolského vzdělávání pro duchovní 

v EU, přičemž by měla existovat 

transparentní kontrola a akreditovány by 

měly být pouze takové programy 

theologického vzdělávání, které plně 

respektují demokracii, právní stát, lidská 

práva a neutralitu a demokratický laicismus 

evropských zemí, a aby v případě porušení 

této podmínky odebíraly povolení 

vyučovat; 

36. vyzývá členské státy, aby se 

zasadily o lepší nabídku možností 

vysokoškolského vzdělávání pro duchovní 

v EU, přičemž by měla existovat 

transparentní kontrola a akreditovány by 

měly být pouze takové programy 

theologického vzdělávání, které plně 

respektují demokracii, právní stát, lidská 

práva a neutralitu a demokratický laicismus 

evropských zemí, a aby v případě porušení 

této podmínky odebíraly povolení 

vyučovat; domnívá se, že imámové by 

měly být vzděláváni v EU nebo by se jim 

tam mělo dostat dalšího vzdělávání, aby se 

tak lépe předcházelo radikalizaci; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0374/6 

Pozměňovací návrh  6 

Jörg Meuthen 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Závěry a doporučení Zvláštního výboru pro terorismus 

(2018/2044(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod 41 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  41a. naléhavě vyzývá členské státy, aby 

nalezly způsoby, jak zastavit zahraniční 

financování náboženských komunit, které 

jsou známy nenávistnými projevy nebo 

vazbami na teroristy; domnívá se, 

že členské státy mohou zakázat kázání 

v jiných jazycích, než jsou jejich úřední 

jazyky; 

Or. en 

 

 


