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Rezolūcijas priekšlikums
34. punkts
Rezolūcijas priekšlikums

Grozījums

34.
mudina dalībvalstis garantēt
reliģijas brīvību un tiesības to brīvi
izmantot, kā noteikts Pamattiesību hartā,
un šajā ziņā mudina jo īpaši atbalstīt un
pieļaut tikai tādu reliģisko praksi, kas
pilnībā atbilst demokrātijai, tiesiskumam,
cilvēktiesībām un dalībvalstīs
piemērojamiem tiesību aktiem; atzinīgi
vērtē reliģisko kopienu iniciatīvas visā
Eiropā, kas vērstas pret bīstamajiem
vēstījumiem, ko pauduši šo kopienu
pārstāvji; uzsver, ka ir jāveicina reliģiju un
kultūru dialogs un sadarbība ar
reliģiskajām kopienām un vietējām
pārvaldes iestādēm, lai novērtu
radikalizāciju;

34.
mudina dalībvalstis garantēt
reliģijas brīvību un tiesības to brīvi
izmantot, kā noteikts Pamattiesību hartā,
bet šajā sakarā, jo īpaši attiecībā uz
šariata likumiem, arī mudina atbalstīt un
pieļaut vienīgi tādu reliģisko praksi, kas
pilnībā atbilst demokrātijai, tiesiskumam,
cilvēktiesībām un dalībvalstīs
piemērojamiem tiesību aktiem; atzinīgi
vērtē musulmaņu kopienu iniciatīvas visā
Eiropā, kas vērstas pret bīstamajiem
vēstījumiem, ko pauduši šo kopienu
pārstāvji; uzsver, ka ir jāveicina reliģiju un
kultūru dialogs un sadarbība ar
musulmaņu kopienām un vietējām
pārvaldes iestādēm, lai novērtu
radikalizāciju;
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Rezolūcijas priekšlikums
35. punkts
Rezolūcijas priekšlikums

Grozījums

35.
aicina dalībvalstis veikt kapelānu
iepriekšējas pārbaudes un konsekventi
katrā konkrētajā gadījumā iekļaut naida
sludinātājus melnajā sarakstā; aicina
Komisiju tiesību aktos atļautajā apmērā
ieviest ES kontrolsarakstu, lai uzlabotu
informācijas apmaiņu par ekstrēmistiski
noskaņotiem kapelāniem; mudina
dalībvalstis panākt kopēju vienošanos un
izstrādāt pamatnostādnes, saskaņā ar kurām
veic šo kapelānu pārbaudes;

35.
aicina dalībvalstis veikt kapelānu,
jo īpaši imamu, iepriekšējas pārbaudes un
konsekventi katrā konkrētajā gadījumā
iekļaut naida sludinātājus melnajā sarakstā;
aicina Komisiju tiesību aktos atļautajā
apmērā ieviest ES kontrolsarakstu, lai
uzlabotu informācijas apmaiņu par
ekstrēmistiski noskaņotiem kapelāniem;
mudina dalībvalstis panākt kopēju
vienošanos un izstrādāt pamatnostādnes,
saskaņā ar kurām veic šo kapelānu
pārbaudes;
Or. en
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Rezolūcijas priekšlikums
36. punkts
Rezolūcijas priekšlikums

Grozījums

36.
aicina dalībvalstis palielināt
augstākās izglītības iespēju piedāvājumu
kapelāniem ES, veicot pārredzamu
pārbaudi un akreditējot tikai tās teoloģiskās
izglītības programmas, kurās ir pilnībā
ievērota demokrātija, tiesiskums,
cilvēktiesības un Eiropas valstu neitralitāte
un demokrātiskais laicisms, un amata
pienākumu pārkāpumu gadījumos atsaucot
pasniedzēja darba atļaujas;

36.
aicina dalībvalstis palielināt
augstākās izglītības iespēju piedāvājumu
kapelāniem ES, veicot pārredzamu
pārbaudi un akreditējot tikai tās teoloģiskās
izglītības programmas, kurās ir pilnībā
ievērota demokrātija, tiesiskums,
cilvēktiesības un Eiropas valstu neitralitāte
un demokrātiskais laicisms, un amata
pienākumu pārkāpumu gadījumos atsaucot
pasniedzēja darba atļaujas; uzskata, ka
imamiem ir jābūt izglītotiem vai arī tiem
jāsaņem papildu izglītība Eiropas
Savienībā, lai labāk novērstu
radikalizāciju;
Or. en

AM\1171293LV.docx

LV

PE631.562v01-00
Vienoti daudzveidībā

LV

5.12.2018

A8-0374/6

Grozījums Nr. 6
Jörg Meuthen
EFDD grupas vārdā
Ziņojums
Monika Hohlmeier, Helga Stevens
Īpašās komitejas terorisma jautājumos konstatējumi un ieteikumi
(2018/2044(INI))

A8-0374/2018

Rezolūcijas priekšlikums
41.a punkts
Rezolūcijas priekšlikums

Grozījums
41.a mudina dalībvalstis rast veidus, kā
apturēt ārvalstu finansējumu reliģiskajām
kopienām, par kurām zināms, ka tās
izplata naida runas vai ir saistītas ar
teroristiem; uzskata, ka dalībvalstis var
aizliegt sprediķot tajās valodās, kas nav to
oficiālās valodas;
Or. en
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