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34.
Iħeġġeġ lill-Istati Membri
jiggarantixxu l-libertà tar-reliġjon u d-dritt
li tiġi eżerċitata liberament, kif minqux filKarta tad-Drittijiet Fundamentali, u f'dan
il-kuntest b'mod partikolari wkoll
jinkoraġġixxu u jittolleraw biss prattiki
reliġjużi li jkunu konformi għalkollox maddemokrazija, l-istat tad-dritt, id-drittijiet
tal-bniedem u l-liġijiet fis-seħħ tal-Istati
Membri; jilqa' l-inizjattivi ta' komunitajiet
reliġjużi fl-Ewropa kollha biex
jikkontrobattu n-narrattivi perikolużi minn
ġewwa l-komunitajiet tagħhom; jisħaq fuq
il-ħtieġa li jitħeġġeġ id-djalogu bejn irreliġjonijiet u bejn il-kulturi u ta'
kooperazzjoni mal-komunitajiet reliġjużi u
l-awtoritajiet lokali biex tiġi evitata rradikalizzazzjoni;

34.
Iħeġġeġ lill-Istati Membri
jiggarantixxu l-libertà tar-reliġjon u d-dritt
li tiġi eżerċitata liberament, kif minqux filKarta tad-Drittijiet Fundamentali, u f'dan
il-kuntest b'mod partikolari, fir-rigward
tal-liġi Xarija Iżlamika, u jħeġġiġhom
ukoll jinkoraġġixxu u jittolleraw biss
prattiki reliġjużi li jkunu konformi
għalkollox mad-demokrazija, l-istat taddritt, id-drittijiet tal-bniedem u l-liġijiet fisseħħ tal-Istati Membri; jilqa' l-inizjattivi ta'
komunitajiet Iżlamiċi fl-Ewropa kollha
biex jikkontrobattu n-narrattivi perikolużi
minn ġewwa l-komunitajiet tagħhom;
jisħaq fuq il-ħtieġa li jitħeġġeġ id-djalogu
bejn ir-reliġjonijiet u bejn il-kulturi u ta'
kooperazzjoni mal-komunitajiet Iżlamiċi u
l-awtoritajiet lokali biex tiġi evitata rradikalizzazzjoni;
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35.
Jappella lill-Istati Membri jwettqu
verifiki minn qabel tal-predikaturi u
jniżżlu, skont il-każ, konsistentement f'lista
lil kwalunkwe persuna suspettata bħala
predikatur tal-mibegħda; jappella lillKummissjoni tintroduċi lista ta' sorveljanza
tal-UE sabiex informazzjoni dwar
predikaturi estremisti tista' tiġi skambjata
aħjar fi ħdan il-kamp ta' applikazzjoni
permissibbli f'konformità mal-liġi;
jinkoraġġixxi l-Istati Membri jsibu fehim
komuni u jiżviluppaw linji gwida li
skonthom jistgħu jiġu skrinjati dawn ilpredikaturi;

35.
Jappella lill-Istati Membri jwettqu
verifiki minn qabel tal-predikaturi, b'mod
partikolari tal-imami, u jniżżlu, skont ilkaż, konsistentement f'lista lil kwalunkwe
predikatur tal-mibegħda; jappella lillKummissjoni tintroduċi lista ta' sorveljanza
tal-UE sabiex informazzjoni dwar
predikaturi estremisti tista' tiġi skambjata
aħjar fi ħdan il-kamp ta' applikazzjoni
permissibbli f'konformità mal-liġi;
jinkoraġġixxi l-Istati Membri jsibu fehim
komuni u jiżviluppaw linji gwida li
skonthom jistgħu jiġu skrinjati dawn ilpredikaturi;
Or. en
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36.
Jappella lill-Istati Membri joffru
aktar opportunitajiet ta' edukazzjoni għolja
lill-predikaturi fl-UE flimkien ma' skrutinju
trasparenti u akkreditazzjoni ta' kurrikula
teoloġiċi biss li jirrispettaw bis-sħiħ iddemokrazija, l-istat tad-dritt, id-drittijiet
tal-bniedem u n-newtralità u l-lajċiżmu
demokratiku tal-pajjiżi Ewropej, filwaqt li
jirrevokaw il-liċenzji ta' tagħlim f'każ ta'
mġiba ħażina;

36.
Jappella lill-Istati Membri joffru
aktar opportunitajiet ta' edukazzjoni għolja
lill-predikaturi fl-UE flimkien ma' skrutinju
trasparenti u akkreditazzjoni ta' kurrikula
teoloġiċi biss li jirrispettaw bis-sħiħ iddemokrazija, l-istat tad-dritt, id-drittijiet
tal-bniedem u n-newtralità u l-lajċiżmu
demokratiku tal-pajjiżi Ewropej, filwaqt li
jirrevokaw il-liċenzji ta' tagħlim f'każ ta'
mġiba ħażina; iqis li l-imami għandhom
jiġu edukati jew jirċievu edukazzjoni
addizzjonali fl-UE biex jipprevjenu aktar
ir-radikalizzazzjoni;
Or. en
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41a. Iħeġġeġ lill-Istati Membri jsibu
mezzi biex iwaqqfu finanzjament barrani
lill-komunitajiet reliġjużi li jkunu
magħrufa għal diskors ta' mibegħda jew
għal rabtiet terroristiċi; iqis li l-Istati
Membri jistgħu jipprojbixxu lpredikazzjoni b'lingwi oħra għajr billingwi uffiċjali tagħhom;
Or. en
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