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Projekt rezolucji
Ustęp 34
Projekt rezolucji

Poprawka

34.
nalega, aby państwa członkowskie
zagwarantowały wolność religii i prawo do
jej swobodnego wyznawania, które
zapisano w Karcie praw podstawowych, i
w tym kontekście szczególnie zachęcały do
praktyk religijnych, które są w pełni
zgodne z wartościami demokratycznymi,
zasadą praworządności, prawami
człowieka oraz przepisami
obowiązującymi w państwach
członkowskich, a także by tolerowały tylko
takie praktyki religijne; z zadowoleniem
przyjmuje inicjatywy wspólnot religijnych
w całej Europie, aby przeciwdziałać
niebezpiecznym narracjom w ich
społecznościach; podkreśla, że należy
wspierać międzywyznaniowy i
międzykulturowy dialog i współpracę ze
wspólnotami religijnymi i samorządami
terytorialnymi, by przeciwdziałać
radykalizacji;

34.
nalega, aby państwa członkowskie
zagwarantowały wolność religii i prawo do
jej swobodnego wyznawania, które
zapisano w Karcie praw podstawowych, i
w tym kontekście szczególnie w
odniesieniu do prawa szariatu zachęcały
do praktyk religijnych, które są w pełni
zgodne z wartościami demokratycznymi,
zasadą praworządności, prawami
człowieka oraz przepisami
obowiązującymi w państwach
członkowskich, a także by tolerowały tylko
takie praktyki religijne; z zadowoleniem
przyjmuje inicjatywy wspólnot
muzułmańskich w całej Europie, aby
przeciwdziałać niebezpiecznym narracjom
w ich społecznościach; podkreśla, że
należy wspierać międzywyznaniowy i
międzykulturowy dialog i współpracę ze
wspólnotami muzułmańskimi i
samorządami terytorialnymi, by
przeciwdziałać radykalizacji;
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Projekt rezolucji
Ustęp 35
Projekt rezolucji

Poprawka

35.
wzywa państwa członkowskie do
prowadzenia wcześniejszych kontroli
duchownych i konsekwentnego
umieszczania na czarnej liście
poszczególnych głosicieli nienawiści;
wzywa Komisję do wprowadzenia unijnej
listy obserwacyjnej, aby poprawić
wymianę informacji o radykalnych
duchownych w zakresie, w jakim jest to
zgodne z obowiązującym prawem; zachęca
państwa członkowskie do osiągnięcia
porozumienia i opracowania wytycznych,
według których należy sprawdzać
duchownych;

35.
wzywa państwa członkowskie do
prowadzenia wcześniejszych kontroli
duchownych, zwłaszcza imamów, i
konsekwentnego umieszczania na czarnej
liście poszczególnych głosicieli nienawiści;
wzywa Komisję do wprowadzenia unijnej
listy obserwacyjnej, aby poprawić
wymianę informacji o radykalnych
duchownych w zakresie, w jakim jest to
zgodne z obowiązującym prawem; zachęca
państwa członkowskie do osiągnięcia
porozumienia i opracowania wytycznych,
według których należy sprawdzać
duchownych;
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Projekt rezolucji
Ustęp 36
Projekt rezolucji

Poprawka

36.
wzywa państwa członkowskie do
zwiększenia oferty zdobywania wyższego
wykształcenia w UE przez kapelanów,
przy zachowaniu przejrzystej kontroli i
akredytowaniu jedynie tych programów
edukacji teologicznej, które są w pełni
zgodne z wartościami demokracji,
praworządności, praw człowieka,
neutralnością i demokratycznym
laicyzmem państw europejskich, a także
wycofywaniu uprawnień do nauczania w
przypadkach nadużyć;

36.
wzywa państwa członkowskie do
zwiększenia oferty zdobywania wyższego
wykształcenia w UE przez kapelanów,
przy zachowaniu przejrzystej kontroli i
akredytowaniu jedynie tych programów
edukacji teologicznej, które są w pełni
zgodne z wartościami demokracji,
praworządności, praw człowieka,
neutralnością i demokratycznym
laicyzmem państw europejskich, a także
wycofywaniu uprawnień do nauczania w
przypadkach nadużyć; uważa, że imamów
należy kształcić lub szkolić w UE, aby
lepiej zapobiegać radykalizacji;
Or. en
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Projekt rezolucji
Ustęp 41 a (nowy)
Projekt rezolucji

Poprawka
41a. wzywa państwa członkowskie do
znalezienia sposobów na powstrzymanie
finansowania ze źródeł zagranicznych
społeczności religijnych znanych z mowy
nienawiści lub powiązań z terroryzmem;
uważa, że państwa członkowskie mogą
zakazać głoszenia kazań w językach
innych niż języki urzędowe;
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