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5.12.2018 A8-0374/3 

Alteração  3 

Jörg Meuthen 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Resultados e recomendações da Comissão Especial sobre o Terrorismo 

(2018/2044(INI)) 

Proposta de resolução 

N.º 34 

 

Proposta de resolução Alteração 

34. Exorta os Estados-Membros a 

garantirem a liberdade de religião e o 

direito de a praticar livremente, conforme 

consagrado na Carta dos Direitos 

Fundamentais, e neste contexto, a 

encorajarem e a tolerarem, em particular, 

as práticas religiosas que estejam em plena 

conformidade com a democracia, o Estado 

de direito, os direitos humanos e a 

legislação em vigor nos Estados-Membros; 

congratula-se com as iniciativas das 

comunidades religiosas em toda a Europa 

para combater os discursos perigosos no 

seio das suas comunidades; salienta a 

necessidade de incentivar o diálogo inter-

religioso e intercultural e a cooperação 

com as comunidades religiosas e as 

autoridades locais para prevenir a 

radicalização; 

34. Exorta os Estados-Membros a 

garantirem a liberdade de religião e o 

direito de a praticar livremente, conforme 

consagrado na Carta dos Direitos 

Fundamentais, e neste contexto, no que diz 

respeito à xária, a também só encorajarem 

e tolerarem as práticas religiosas que 

estejam em plena conformidade com a 

democracia, o Estado de direito, os direitos 

humanos e a legislação em vigor nos 

Estados-Membros; congratula-se com as 

iniciativas das comunidades muçulmanas 

em toda a Europa para combater os 

discursos perigosos no seio das suas 

comunidades; salienta a necessidade de 

incentivar o diálogo inter-religioso e 

intercultural e a cooperação com as 

comunidades muçulmanas e as 

autoridades locais para prevenir a 

radicalização; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0374/4 

Alteração  4 

Jörg Meuthen 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Resultados e recomendações da Comissão Especial sobre o Terrorismo 

(2018/2044(INI)) 

Proposta de resolução 

N.º 35 

 

Proposta de resolução Alteração 

35. Insta os Estados-Membros a 

realizarem controlos prévios dos capelães e 

a colocarem sistematicamente numa lista 

negra quaisquer pregadores de ódio, numa 

base casuística; apela à Comissão no 

sentido de que introduza uma lista de 

vigilância da UE para um melhor 

intercâmbio de informações sobre capelães 

extremistas, dentro do âmbito que a lei lhes 

permite; encoraja os Estados-Membros a 

chegarem a uma interpretação comum e a 

elaborarem normas relativamente às quais 

os referidos capelães possam ser avaliados;  

35. Insta os Estados-Membros a 

realizarem controlos prévios dos capelães, 

em especial dos imãs, e a colocarem 

sistematicamente numa lista negra 

quaisquer pregadores de ódio, numa base 

casuística; apela à Comissão no sentido de 

que introduza uma lista de vigilância da 

UE para um melhor intercâmbio de 

informações sobre capelães extremistas, 

dentro do âmbito que a lei lhes permite; 

encoraja os Estados-Membros a chegarem 

a uma interpretação comum e a elaborarem 

normas relativamente às quais os referidos 

capelães possam ser avaliados;  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0374/5 

Alteração  5 

Jörg Meuthen 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Resultados e recomendações da Comissão Especial sobre o Terrorismo 

(2018/2044(INI)) 

Proposta de resolução 

N.º 36 

 

Proposta de resolução Alteração 

36. Insta os Estados-Membros a 

aumentarem a oferta de oportunidades de 

ensino superior aos capelães na UE, com 

um controlo transparente, acreditando 

apenas currículos de ensino teológico que 

respeitem plenamente a democracia, o 

Estado de direito, os direitos humanos e a 

neutralidade e o património democrático 

dos países europeus, e revogando as 

autorizações de ensino em caso de 

transgressão; 

36. Insta os Estados-Membros a 

aumentarem a oferta de oportunidades de 

ensino superior aos capelães na UE, com 

um controlo transparente, acreditando 

apenas currículos de ensino teológico que 

respeitem plenamente a democracia, o 

Estado de direito, os direitos humanos e a 

neutralidade e o património democrático 

dos países europeus, e revogando as 

autorizações de ensino em caso de 

transgressão; considera que os imãs devem 

ser educados ou receber formação 

adicional na UE, a fim de ajudar a 

prevenir a radicalização; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0374/6 

Alteração  6 

Jörg Meuthen 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Resultados e recomendações da Comissão Especial sobre o Terrorismo 

(2018/2044(INI)) 

Proposta de resolução 

N.º 41-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  41-A. Insta os Estados-Membros a 

encontrarem formas de impedir o 

financiamento estrangeiro de 

comunidades religiosas que sejam 

conhecidas por discursos de ódio ou laços 

terroristas; considera que os 

Estados-Membros podem proibir os 

sermões religiosos noutras línguas que 

não as línguas oficiais do país; 

Or. en 

 

 


