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Punkt 34 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

34. nõuab tungivalt, et liikmesriigid 

tagaksid usuvabaduse ja õiguse seda vabalt 

kasutada, nagu on sätestatud põhiõiguste 

hartas, ja sellega seoses julgustaksid ja 

salliksid eelkõige ainult neid usu 

praktiseerimise vorme, mis on täielikult 

kooskõlas demokraatia, õigusriigi 

põhimõtte ja inimõigustega ning 

liikmesriikides kehtivate seadustega; 

väljendab heameelt usukogukondade 

algatuste üle kogu Euroopas, et võidelda 

oma kogukondades ohtlike narratiividega; 

rõhutab, et radikaliseerumise ennetamiseks 

on vaja soodustada religioonide- ja 

kultuuridevahelist dialoogi ja koostööd 

usukogukondade ja kohalike 

ametiasutustega; 

34. nõuab tungivalt, et liikmesriigid 

tagaksid usuvabaduse ja õiguse seda vabalt 

kasutada, nagu on sätestatud põhiõiguste 

hartas, ja sellega seoses, eriti šariaati 

arvesse võttes, julgustaksid ja salliksid 

ainult neid usu praktiseerimise vorme, mis 

on täielikult kooskõlas demokraatia, 

õigusriigi põhimõtte ja inimõigustega ning 

liikmesriikides kehtivate seadustega; 

väljendab heameelt moslemikogukondade 

algatuste üle kogu Euroopas, et võidelda 

oma kogukondades ohtlike narratiividega; 

rõhutab, et radikaliseerumise ennetamiseks 

on vaja soodustada religioonide- ja 

kultuuridevahelist dialoogi ja koostööd 

moslemikogukondade ja kohalike 

ametiasutustega; 

Or. en 
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Punkt 35 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

35. palub liikmesriikidel kaplaneid 

eelnevalt kontrollida ning kanda 

järjekindlalt kõik vihajutlustajad 

juhtumipõhiselt musta nimekirja; palub 

komisjonil luua ELi järelevalvenimekirja, 

et radikaalsete kaplanite kohta seadusega 

lubatud ulatuses paremini teavet vahetada; 

julgustab liikmesriike jõudma ühise 

arusaamani ja koostama suunised, mille 

alusel võiks neid kaplaneid kontrollida;  

35. palub liikmesriikidel kaplaneid, 

eelkõige imaame, eelnevalt kontrollida 

ning kanda järjekindlalt kõik 

vihajutlustajad juhtumipõhiselt musta 

nimekirja; palub komisjonil luua ELi 

järelevalvenimekirja, et radikaalsete 

kaplanite kohta seadusega lubatud ulatuses 

paremini teavet vahetada; julgustab 

liikmesriike jõudma ühise arusaamani ja 

koostama suunised, mille alusel võiks neid 

kaplaneid kontrollida;  

Or. en 
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Punkt 36 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

36. palub liikmesriikidel suurendada 

ELis kõrghariduse omandamise võimaluste 

pakkumist kaplanitele läbipaistva kontrolli 

raames ja akrediteerides üksnes need 

teoloogilised õppekavad, mis on täielikult 

kooskõlas demokraatia, õigusriigi 

põhimõtte ja inimõigustega ning 

neutraalsuse ja Euroopa riikide 

demokraatliku ilmalikkusega, ning 

tühistades väärtegude korral 

õpetamisõigused; 

36. palub liikmesriikidel suurendada 

ELis kõrghariduse omandamise võimaluste 

pakkumist kaplanitele läbipaistva kontrolli 

raames ja akrediteerides üksnes need 

teoloogilised õppekavad, mis on täielikult 

kooskõlas demokraatia, õigusriigi 

põhimõtte ja inimõigustega ning 

neutraalsuse ja Euroopa riikide 

demokraatliku ilmalikkusega, ning 

tühistades väärtegude korral 

õpetamisõigused; on seisukohal, et 

radikaliseerumise paremaks ennetamiseks 

tuleks imaame koolitada või anda neile 

täiendkoolitust ELis; 

Or. en 
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Punkt 41 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  41 a. nõuab tungivalt, et liikmesriigid 

leiaksid viisi, kuidas peatada selliste 

usukogukondade rahastamine, kes on 

tuntud vaenu õhutamise või terroristlike 

sidemete tõttu; on seisukohal, et 

liikmesriigid võivad keelata jutlustamise 

keeltes, mis ei ole nende ametlikud keeled; 

Or. en 

 

 


