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5.12.2018 A8-0374/3 

Predlog spremembe  3 

Jörg Meuthen 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Ugotovitve in priporočila posebnega odbora o terorizmu 

(2018/2044(INI)) 

Predlog resolucije 

Odstavek 34 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

34. poziva države članice, naj 

zagotavljajo svobodo veroizpovedi in 

pravico do njenega prostega uresničevanja, 

kot je določeno v Listini EU o temeljnih 

pravicah, v tem okviru pa naj tudi zlasti 

spodbujajo verske prakse, ki so popolnoma 

skladne z demokratičnimi vrednotami, 

pravno državo, človekovimi pravicami in 

zakonodajo države članice; pozdravlja 

pobude verskih skupnosti po vsej Evropi 

za boj proti nevarnim ideološkim tokovom 

znotraj njihovih skupnosti; poudarja, da je 

treba za preprečevanje radikalizacije 

okrepiti medverski in medkulturni dialog in 

sodelovanje z verskimi skupnostmi in 

lokalnimi organi; 

34. poziva države članice, naj 

zagotavljajo svobodo veroizpovedi in 

pravico do njenega prostega uresničevanja, 

kot je določeno v Listini EU o temeljnih 

pravicah, v tem okviru pa naj, zlasti glede 

šeriatskega prava, spodbujajo verske 

prakse, ki so popolnoma skladne z 

demokratičnimi vrednotami, pravno 

državo, človekovimi pravicami in 

zakonodajo države članice; pozdravlja 

pobude muslimanskih skupnosti po vsej 

Evropi za boj proti nevarnim ideološkim 

tokovom znotraj njihovih skupnosti; 

poudarja, da je treba za preprečevanje 

radikalizacije okrepiti medverski in 

medkulturni dialog in sodelovanje z 

muslimanskimi skupnostmi in lokalnimi 

organi; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0374/4 

Predlog spremembe  4 

Jörg Meuthen 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Ugotovitve in priporočila posebnega odbora o terorizmu 

(2018/2044(INI)) 

Predlog resolucije 

Odstavek 35 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

35. poziva države članice, naj vnaprej 

preverjajo duhovnike ter naj pridigarje 

sovraštva (ki se opredelijo za vsak primer 

posebej po preverjanju) dosledno uvrščajo 

na črni seznam; poziva Komisijo, naj 

uvede nadzorni seznam EU, da bi tako 

lažje izmenjevali informacije o radikalnih 

duhovnikih v zakonsko dovoljenem 

obsegu; spodbuja države članice, naj se 

dogovorijo in določijo smernice, na 

podlagi katerih bi se lahko opravilo 

varnostno preverjanje teh duhovnikov;  

35. poziva države članice, naj vnaprej 

preverjajo duhovnike, zlasti imame, ter naj 

pridigarje sovraštva (ki se opredelijo za 

vsak primer posebej po preverjanju) 

dosledno uvrščajo na črni seznam; poziva 

Komisijo, naj uvede nadzorni seznam EU, 

da bi tako lažje izmenjevali informacije o 

radikalnih duhovnikih v zakonsko 

dovoljenem obsegu; spodbuja države 

članice, naj se dogovorijo in določijo 

smernice, na podlagi katerih bi se lahko 

opravilo varnostno preverjanje teh 

duhovnikov;  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0374/5 

Predlog spremembe  5 

Jörg Meuthen 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Ugotovitve in priporočila posebnega odbora o terorizmu 

(2018/2044(INI)) 

Predlog resolucije 

Odstavek 36 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

36. poziva države članice, naj 

izboljšajo ponudbo višje izobrazbe za 

duhovnike v EU na podlagi preglednega 

nadzora ter z akreditacijo le tistih teoloških 

izobraževalnih programov, ki so v celoti 

skladni z demokracijo, pravno državo, 

človekovimi pravicami ter nevtralnostjo in 

demokratičnim laicizmom evropskih držav, 

ter naj odvzamejo dovoljenja za 

poučevanje v primeru kršitev; 

36. poziva države članice, naj 

izboljšajo ponudbo višje izobrazbe za 

duhovnike v EU na podlagi preglednega 

nadzora ter z akreditacijo le tistih teoloških 

izobraževalnih programov, ki so v celoti 

skladni z demokracijo, pravno državo, 

človekovimi pravicami ter nevtralnostjo in 

demokratičnim laicizmom evropskih držav, 

ter naj odvzamejo dovoljenja za 

poučevanje v primeru kršitev; meni, da bi 

morali biti imami izobraženi ali bi se 

morali dodatno izobraževati v EU, da bi 

bolje preprečevali radikalizacijo; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0374/6 

Predlog spremembe  6 

Jörg Meuthen 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Ugotovitve in priporočila posebnega odbora o terorizmu 

(2018/2044(INI)) 

Predlog resolucije 

Odstavek 41 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  41a. poziva države članice, naj poiščejo 

načine za zaustavitev tujega financiranja 

verskih skupnosti, ki so znane po 

sovražnem govoru ali terorističnih vezeh; 

meni, da lahko države članice prepovedo 

pridiganje v jezikih, ki niso njihovi uradni 

jeziki; 

Or. en 

 

 


