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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

34. καλεί επιτακτικά τα κράτη μέλη να 

εγγυώνται την ελευθερία της θρησκείας 

και το δικαίωμα ελεύθερης άσκησής της, 

όπως κατοχυρώνεται στον Χάρτη των 

Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, και επίσης, 

ιδίως στο πλαίσιο αυτό, να ενθαρρύνουν 

και να ανέχονται μόνο θρησκευτικές 

πρακτικές που εναρμονίζονται πλήρως με 

τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου, τα 

ανθρώπινα δικαιώματα και την ισχύουσα 

νομοθεσία των κρατών μελών· επικροτεί 

τις πρωτοβουλίες θρησκευτικών 

κοινοτήτων σε ολόκληρη την Ευρώπη για 

την καταπολέμηση της επικίνδυνης 

επιχειρηματολογίας εντός των κοινοτήτων 

αυτών· τονίζει την ανάγκη να ενισχυθεί ο 

διαθρησκευτικός και διαπολιτισμικός 

διάλογος και η συνεργασία με τις 

θρησκευτικές κοινότητες και τις τοπικές 

αρχές για την πρόληψη της 

ριζοσπαστικοποίησης· 

34. καλεί επιτακτικά τα κράτη μέλη να 

εγγυώνται την ελευθερία της θρησκείας 

και το δικαίωμα ελεύθερης άσκησής της, 

όπως κατοχυρώνεται στον Χάρτη των 

Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, και επίσης, 

ιδίως στο πλαίσιο αυτό, σε σχέση με τη 

σαρία, να ενθαρρύνουν και να ανέχονται 

μόνο θρησκευτικές πρακτικές που 

εναρμονίζονται πλήρως με τη δημοκρατία, 

το κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα 

δικαιώματα και την ισχύουσα νομοθεσία 

των κρατών μελών· επικροτεί τις 

πρωτοβουλίες μουσουλμανικών 

κοινοτήτων σε ολόκληρη την Ευρώπη για 

την καταπολέμηση της επικίνδυνης 

επιχειρηματολογίας εντός των κοινοτήτων 

αυτών· τονίζει την ανάγκη να ενισχυθεί ο 

διαθρησκευτικός και διαπολιτισμικός 

διάλογος και η συνεργασία με τις 

μουσουλμανικές κοινότητες και τις τοπικές 

αρχές για την πρόληψη της 

ριζοσπαστικοποίησης· 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

35. καλεί τα κράτη μέλη να διενεργούν 

εκ των προτέρων ελέγχους των ιερέων και 

να εγγράφουν συστηματικά κήρυκες του 

μίσους σε μαύρη λίστα, κατά περίπτωση· 

καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει ενωσιακό 

κατάλογο επιτήρησης, για την καλύτερη 

ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τους 

ριζοσπαστικούς ιερείς, εντός του πεδίου 

εφαρμογής που επιτρέπει η νομοθεσία· 

προτρέπει τα κράτη μέλη να αναπτύξουν 

κοινές αντιλήψεις και να εκπονήσουν 

κατευθυντήριες γραμμές βάσει των οποίων 

θα μπορούσαν να ελέγχονται οι εν λόγω 

ιερείς·  

35. καλεί τα κράτη μέλη να διενεργούν 

εκ των προτέρων ελέγχους των ιερέων, 

ιδίως των ιμάμηδων, και να εγγράφουν 

συστηματικά κήρυκες του μίσους σε 

μαύρη λίστα, κατά περίπτωση· καλεί την 

Επιτροπή να θεσπίσει ενωσιακό κατάλογο 

επιτήρησης, για την καλύτερη ανταλλαγή 

πληροφοριών σχετικά με τους 

ριζοσπαστικούς ιερείς, εντός του πεδίου 

εφαρμογής που επιτρέπει η νομοθεσία· 

προτρέπει τα κράτη μέλη να αναπτύξουν 

κοινές αντιλήψεις και να εκπονήσουν 

κατευθυντήριες γραμμές βάσει των οποίων 

θα μπορούσαν να ελέγχονται οι εν λόγω 

ιερείς·  
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

36. καλεί τα κράτη μέλη να 

προσφέρουν περισσότερες ευκαιρίες 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στους ιερείς της 

ΕΕ, με διαφανή έλεγχο και διαπίστευση 

μόνο εκείνων των προγραμμάτων 

θεολογικής εκπαίδευσης που σέβονται 

πλήρως τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου, 

τα ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς και την 

ουδετερότητα και τον δημοκρατικό και 

κοσμικό χαρακτήρα των ευρωπαϊκών 

χωρών, και με ανάκληση των αδειών 

διδασκαλίας σε περιπτώσεις μη τήρησης 

των ανωτέρω· 

36. καλεί τα κράτη μέλη να 

προσφέρουν περισσότερες ευκαιρίες 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στους ιερείς της 

ΕΕ, με διαφανή έλεγχο και διαπίστευση 

μόνο εκείνων των προγραμμάτων 

θεολογικής εκπαίδευσης που σέβονται 

πλήρως τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου, 

τα ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς και την 

ουδετερότητα και τον δημοκρατικό και 

κοσμικό χαρακτήρα των ευρωπαϊκών 

χωρών, και με ανάκληση των αδειών 

διδασκαλίας σε περιπτώσεις μη τήρησης 

των ανωτέρω· θεωρεί ότι οι ιμάμηδες θα 

πρέπει να εκπαιδεύονται ή να λαμβάνουν 

πρόσθετη εκπαίδευση εντός της ΕΕ, ώστε 

να προλαμβάνεται καλύτερα η 

ριζοσπαστικοποίηση· 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  41α. προτρέπει τα κράτη μέλη να 

αναζητήσουν τρόπους για να σταματήσει 

η ξένη χρηματοδότηση προς 

θρησκευτικές κοινότητες που είναι 

γνωστές για ρητορική μίσους ή σχέσεις με 

την τρομοκρατία· θεωρεί ότι τα κράτη 

μέλη μπορούν να απαγορεύσουν το 

κήρυγμα σε γλώσσες εκτός των επίσημων 

γλωσσών τους· 
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