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Resultater og henstillinger fra Det Særlige Udvalg om Terrorisme 

(2018/2044(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 34 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

34. opfordrer indtrængende 

medlemsstaterne til at garantere 

religionsfrihed og retten til at udøve den 

frit, som nedfældet i chartret om 

grundlæggende rettigheder, samt i denne 

forbindelse navnlig også at tilskynde til og 

kun tolerere religiøs praksis, som er i fuld 

overensstemmelse med demokrati, 

retsstatsprincipper, menneskerettigheder og 

gældende love i medlemsstaterne; glæder 

sig over initiativerne fra religiøse samfund 

i hele Europa med henblik på at modvirke 

de farlige fortællinger fra deres 

lokalsamfund; fremhæver behovet for at 

opfordre til tværreligiøs og tværkulturel 

dialog og samarbejde med religiøse 

samfund og lokale myndigheder for at 

forhindre radikalisering; 

34. opfordrer indtrængende 

medlemsstaterne til at garantere 

religionsfrihed og retten til at udøve den 

frit, som nedfældet i chartret om 

grundlæggende rettigheder, samt i denne 

forbindelse navnlig, hvad angår 

sharialovgivning også at tilskynde til og 

kun tolerere religiøs praksis, som er i fuld 

overensstemmelse med demokrati, 

retsstatsprincipper, menneskerettigheder og 

gældende love i medlemsstaterne; glæder 

sig over initiativerne fra muslimske 

samfund i hele Europa med henblik på at 

modvirke de farlige fortællinger fra deres 

lokalsamfund; fremhæver behovet for at 

opfordre til tværreligiøs og tværkulturel 

dialog og samarbejde med muslimske 

samfund og lokale myndigheder for at 

forhindre radikalisering; 

Or. en 
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Betænkning A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Resultater og henstillinger fra Det Særlige Udvalg om Terrorisme 

(2018/2044(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 35 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

35. opfordrer medlemsstaterne til at 

gennemføre forudgående screeninger af 

imamer og mullaher og til konsekvent at 

sortliste alle hadprædikanter fra sag til sag; 

opfordrer Kommissionen til at indføre en 

EU-observationsliste for bedre at kunne 

udveksle oplysninger om ekstremistiske 

imamer og mullaher i det omfang, det er 

tilladt i henhold til loven; tilskynder 

medlemsstaterne til at finde en fælles 

forståelse og udarbejde retningslinjer, på 

grundlag af hvilke disse imamer og 

mullaher kan screenes;  

35. opfordrer medlemsstaterne til at 

gennemføre forudgående screeninger af 

imamer og mullaher, navnlig imamer, og 

til konsekvent at sortliste alle 

hadprædikanter fra sag til sag; opfordrer 

Kommissionen til at indføre en EU-

observationsliste for bedre at kunne 

udveksle oplysninger om ekstremistiske 

imamer og mullaher i det omfang, det er 

tilladt i henhold til loven; tilskynder 

medlemsstaterne til at finde en fælles 

forståelse og udarbejde retningslinjer, på 

grundlag af hvilke disse imamer og 

mullaher kan screenes;  

Or. en 
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Monika Hohlmeier, Helga Stevens 
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Forslag til beslutning 

Punkt 36 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

36. opfordrer medlemsstaterne til at 

øge udbuddet af videregående 

uddannelsesmuligheder for imamer, 

mullaher mv. i EU med gennemsigtig 

kontrol og kun godkende teologiske 

uddannelsesprogrammer, som fuldt ud 

respekterer demokrati, retsstatsprincippet, 

menneskerettighederne og de europæiske 

landes neutralitet og demokratiske 

sekularisering, samt ophæve 

undervisningslicenser i tilfælde af mindre 

forseelser; 

36. opfordrer medlemsstaterne til at 

øge udbuddet af videregående 

uddannelsesmuligheder for imamer, 

mullaher mv. i EU med gennemsigtig 

kontrol og kun godkende teologiske 

uddannelsesprogrammer, som fuldt ud 

respekterer demokrati, retsstatsprincippet, 

menneskerettighederne og de europæiske 

landes neutralitet og demokratiske 

sekularisering, samt ophæve 

undervisningslicenser i tilfælde af mindre 

forseelser; mener, at imamer bør 

uddannes eller modtage efteruddannelse 

inden for EU for bedre at forebygge 

radikalisering; 

Or. en 
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Betænkning A8-0374/2018 
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Forslag til beslutning 

Punkt 41 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  41a. opfordrer indtrængende 

medlemsstaterne til at finde måder til at 

stoppe udenlandsk finansiering til 

religiøse samfund, der er kendt for 

hadefulde udtalelser eller tilknytning til 

terrorister; mener, at medlemsstaterne 

kan forbyde prædikener på andre sprog 

end deres officielle sprog; 

Or. en 

 

 


