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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

5.12.2018 A8-0374/3 

Módosítás  3 

Jörg Meuthen 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

A terrorizmussal foglalkozó különbizottság megállapításai és ajánlásai 

(2018/2044(INI)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

34 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

34. sürgeti a tagállamokat, hogy 

biztosítsák a vallás szabadságát és a szabad 

vallásgyakorlás jogát, amint azt az 

Alapjogi Charta is rögzíti, és ebben az 

összefüggésben csak azokat a vallási 

gyakorlatokat ösztönözzék és fogadják el, 

amelyek teljesen összhangban vannak a 

demokráciával, a jogállamisággal és az 

emberi jogokkal, valamint a tagállamok 

hatályos jogszabályaival; üdvözli az 

Európa-szerte működő vallási közösségek 

kezdeményezéseit a közösségeiken belüli 

veszélyes narratívák ellen; hangsúlyozza, 

hogy ösztönözni kell a vallások és kultúrák 

közötti párbeszédet, valamint a vallási 

közösségekkel és a helyi hatóságokkal való 

együttműködést a radikalizálódás 

megelőzése érdekében; 

34. sürgeti a tagállamokat, hogy 

biztosítsák a vallás szabadságát és a szabad 

vallásgyakorlás jogát, amint azt az 

Alapjogi Charta is rögzíti, és ebben az 

összefüggésben a saríára tekintettel csak 

azokat a vallási gyakorlatokat ösztönözzék 

és fogadják el, amelyek teljesen 

összhangban vannak a demokráciával, a 

jogállamisággal és az emberi jogokkal, 

valamint a tagállamok hatályos 

jogszabályaival; üdvözli az Európa-szerte 

működő muszlim közösségek 

kezdeményezéseit a közösségeiken belüli 

veszélyes narratívák ellen; hangsúlyozza, 

hogy ösztönözni kell a vallások és kultúrák 

közötti párbeszédet, valamint a muszlim 

közösségekkel és a helyi hatóságokkal való 

együttműködést a radikalizálódás 

megelőzése érdekében; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0374/4 

Módosítás  4 

Jörg Meuthen 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

A terrorizmussal foglalkozó különbizottság megállapításai és ajánlásai 

(2018/2044(INI)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

35 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

35. felhívja a tagállamokat, hogy 

gondoskodjanak a vallási vezetők előzetes 

vizsgálatáról, és következetesen, eseti 

alapon feketelistázzák a gyűlöletkeltő 

szónokokat; felhívja a Bizottságot, hogy 

vezessen be uniós figyelőlistát a 

szélsőséges vallási vezetőkkel kapcsolatos 

jobb információcsere érdekében, a törvény 

által megengedett kereteken belül; ösztönzi 

a tagállamokat, hogy alakítsanak ki közös 

szemléletmódot és dolgozzanak ki olyan 

iránymutatásokat, amelyek alapul 

szolgálnak az említett vallási vezetők 

vizsgálatához;  

35. felhívja a tagállamokat, hogy 

gondoskodjanak a vallási vezetők, 

különösen az imámok előzetes 

vizsgálatáról, és következetesen, eseti 

alapon feketelistázzák a gyűlöletkeltő 

szónokokat; felhívja a Bizottságot, hogy 

vezessen be uniós figyelőlistát a 

szélsőséges vallási vezetőkkel kapcsolatos 

jobb információcsere érdekében, a törvény 

által megengedett kereteken belül; ösztönzi 

a tagállamokat, hogy alakítsanak ki közös 

szemléletmódot és dolgozzanak ki olyan 

iránymutatásokat, amelyek alapul 

szolgálnak az említett vallási vezetők 

vizsgálatához;  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0374/5 

Módosítás  5 

Jörg Meuthen 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

A terrorizmussal foglalkozó különbizottság megállapításai és ajánlásai 

(2018/2044(INI)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

36 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

36. felhívja a tagállamokat, hogy 

bővítsék a vallási vezetőknek szóló 

felsőoktatási lehetőségek kínálatát az 

Unióban, átlátható ellenőrzés mellett, és 

csak azokat a teológiai oktatási tanterveket 

akkreditálják, amelyek teljes mértékben 

tiszteletben tartják a demokráciát, a 

jogállamiságot, az emberi jogokat, 

valamint az európai országok 

semlegességét és demokratikus 

laicizmusát, szabálysértés esetén pedig 

vonják vissza az oktatási engedélyeket; 

36. felhívja a tagállamokat, hogy 

bővítsék a vallási vezetőknek szóló 

felsőoktatási lehetőségek kínálatát az 

Unióban, átlátható ellenőrzés mellett, és 

csak azokat a teológiai oktatási tanterveket 

akkreditálják, amelyek teljes mértékben 

tiszteletben tartják a demokráciát, a 

jogállamiságot, az emberi jogokat, 

valamint az európai országok 

semlegességét és demokratikus 

laicizmusát, szabálysértés esetén pedig 

vonják vissza az oktatási engedélyeket; úgy 

véli, hogy a radikalizálódás hatékonyabb 

megelőzése érdekében az imámokat az 

EU-n belül kell oktatásban vagy kiegészítő 

oktatásban részesíteni; 

Or. en 



 

AM\1171293HU.docx  PE631.562v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

5.12.2018 A8-0374/6 

Módosítás  6 

Jörg Meuthen 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

A terrorizmussal foglalkozó különbizottság megállapításai és ajánlásai 

(2018/2044(INI)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

41 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  41a. sürgeti a tagállamokat, hogy 

találjanak módot a gyűlöletbeszéd vagy a 

terrorista kapcsolatok miatt ismert vallási 

közösségek külföldi finanszírozásának 

megszüntetésére; úgy véli, hogy a 

tagállamoknak jogukban áll megtiltani a 

hivatalos nyelveiktől eltérő nyelven való 

prédikálást; 

Or. en 

 

 


