
 

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

LT Suvienijusi įvairovę LT 

5.12.2018 A8-0374/3 

Pakeitimas 3 

Jörg Meuthen 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Specialiojo komiteto terorizmo klausimais išvados ir rekomendacijos 

(2018/2044(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

34 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

34. primygtinai ragina valstybes nares 

užtikrinti religijos laisvę ir teisę ją laisvai 

išpažinti, kaip įtvirtinta Pagrindinių teisių 

chartijoje, ir taip pat šiuo atžvilgiu skatinti 

ir toleruoti tik tokią religinę praktiką, kuri 

visiškai atitinka demokratijos, teisinės 

valstybės ir žmogaus teisių principus ir 

valstybių narių įstatymus; palankiai vertina 

religinių bendruomenių iniciatyvas visoje 

Europoje kovoti su jų bendruomenių viduje 

kylančiais pavojingais naratyvais; pabrėžia, 

kad būtina skatinti religijų ir kultūrų 

dialogą ir bendradarbiavimą su religinėmis 

bendruomenėmis ir vietos institucijomis, 

kad būtų užkirstas kelias radikalėjimui; 

34. primygtinai ragina valstybes nares 

užtikrinti religijos laisvę ir teisę ją laisvai 

išpažinti, kaip įtvirtinta Pagrindinių teisių 

chartijoje, ir taip pat šiuo atžvilgiu, visų 

pirma atsižvelgiant į šariato teisę, skatinti 

ir toleruoti tik tokią religinę praktiką, kuri 

visiškai atitinka demokratijos, teisinės 

valstybės ir žmogaus teisių principus ir 

valstybių narių įstatymus; palankiai vertina 

musulmonų bendruomenių iniciatyvas 

visoje Europoje kovoti su jų bendruomenių 

viduje kylančiais pavojingais naratyvais; 

pabrėžia, kad būtina skatinti religijų ir 

kultūrų dialogą ir bendradarbiavimą su 

musulmonų bendruomenėmis ir vietos 

institucijomis, kad būtų užkirstas kelias 

radikalėjimui; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0374/4 

Pakeitimas 4 

Jörg Meuthen 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Specialiojo komiteto terorizmo klausimais išvados ir rekomendacijos 

(2018/2044(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

35 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

35. ragina valstybes nares iš anksto 

tikrinti dvasininkus ir reguliariai kiekvienu 

atveju atskirai į juodąjį sąrašą įtraukti visus 

neapykantą kurstančius pamokslininkus; 

ragina Komisiją sukurti ES stebėjimo 

sąrašą, kad būtų geriau keičiamasi 

informacija apie radikalių pažiūrų 

dvasininkus, kiek tai leidžiama pagal teisę; 

ragina valstybes nares bendrai sutarus 

sukurti gaires, pagal kurias būtų galima 

tikrinti dvasininkus;  

35. ragina valstybes nares iš anksto 

tikrinti dvasininkus ir reguliariai į juodąjį 

sąrašą įtraukti visus neapykantą 

kurstančius pamokslininkus, ypač imamus; 

ragina Komisiją sukurti ES stebėjimo 

sąrašą, kad būtų geriau keičiamasi 

informacija apie radikalių pažiūrų 

dvasininkus, kiek tai leidžiama pagal teisę; 

ragina valstybes nares bendrai sutarus 

sukurti gaires, pagal kurias būtų galima 

tikrinti dvasininkus;  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0374/5 

Pakeitimas 5 

Jörg Meuthen 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Specialiojo komiteto terorizmo klausimais išvados ir rekomendacijos 

(2018/2044(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

36 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

36. ragina valstybes nares suteikti 

daugiau aukštojo mokslo galimybių 

dvasininkams ES, atlikti skaidrų tikrinimą 

ir taikyti tik akredituotas studijų 

programas, kuriose būtų visapusiškai 

gerbiami demokratijos, teisinės valstybės ir 

žmogaus teisių principai ir Europos šalių 

neutralumas bei demokratinis 

sekuliarumas, ir panaikinti mokymo 

licencijas baudžiamojo nusižengimo 

atvejais; 

36. ragina valstybes nares suteikti 

daugiau aukštojo mokslo galimybių 

dvasininkams ES, atlikti skaidrų tikrinimą 

ir taikyti tik akredituotas studijų 

programas, kuriose būtų visapusiškai 

gerbiami demokratijos, teisinės valstybės ir 

žmogaus teisių principai ir Europos šalių 

neutralumas bei demokratinis 

sekuliarumas, ir panaikinti mokymo 

licencijas baudžiamojo nusižengimo 

atvejais; mano, kad būtina lavinti imamus 

arba jie turėtų gauti papildomą lavinimą 

Europos Sąjungoje, kad būtų geriau 

užkertamas kelias radikalizacijai; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0374/6 

Pakeitimas 6 

Jörg Meuthen 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Specialiojo komiteto terorizmo klausimais išvados ir rekomendacijos 

(2018/2044(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

41 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  41a. primygtinai ragina valstybes nares 

rasti būdų ir sustabdyti finansavimą iš 

užsienio, teikiamą religinėms 

bendruomenėms, kurios žinomos dėl savo 

neapykantos kalbų ir sąsajų su teroristais; 

mano, kad valstybės narės gali uždrausti 

propaguoti pažiūras kitomis nei jų 

oficialiosios kalbos kalbomis; 

Or. en 

 

 


