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5.12.2018 A8-0374/3 

Ändringsförslag  3 

Jörg Meuthen 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Slutsatser och rekommendationer från särskilda utskottet för terrorismfrågor 

(2018/2044(INI)) 

Förslag till resolution 

Punkt 34 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

34. Europaparlamentet rekommenderar 

medlemsstaterna att garantera 

religionsfrihet och rätten att fritt utöva 

religion, såsom det fastställs i stadgan om 

de grundläggande rättigheterna, och att i 

detta sammanhang särskilt också 

uppmuntra och tolerera endast religiöst 

utövande som är fullt förenligt med 

demokrati, rättsstatsprincipen, mänskliga 

rättigheter och den gällande lagstiftningen i 

medlemsstaterna. Parlamentet välkomnar 

de initiativ som tagits av religiösa samfund 

i Europa för att motverka de farliga 

argumenten från deras egna samfund. 

Parlamentet betonar behovet av att 

uppmuntra interreligiös och tvärkulturell 

dialog och samarbetet med religiösa 

samfund och lokala myndigheter för att 

förebygga radikalisering. 

34. Europaparlamentet rekommenderar 

medlemsstaterna att garantera 

religionsfrihet och rätten att fritt utöva 

religion, såsom det fastställs i stadgan om 

de grundläggande rättigheterna, och att i 

detta sammanhang särskilt också, när det 

gäller sharialagar, uppmuntra och tolerera 

endast religiöst utövande som är fullt 

förenligt med demokrati, 

rättsstatsprincipen, mänskliga rättigheter 

och den gällande lagstiftningen i 

medlemsstaterna. Parlamentet välkomnar 

de initiativ som tagits av muslimska 

samfund i Europa för att motverka de 

farliga argumenten från deras egna 

samfund. Parlamentet betonar behovet av 

att uppmuntra interreligiös och 

tvärkulturell dialog och samarbetet med 

muslimska samfund och lokala 

myndigheter för att förebygga 

radikalisering. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0374/4 

Ändringsförslag  4 

Jörg Meuthen 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Slutsatser och rekommendationer från särskilda utskottet för terrorismfrågor 

(2018/2044(INI)) 

Förslag till resolution 

Punkt 35 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

35. Europaparlamentet uppmanar 

medlemsstaterna att förhandskontrollera 

kaplaner och att konsekvent svartlista 

hatpredikanter genom en bedömning från 

fall till fall. Parlamentet uppmanar 

kommissionen att införa en bevakningslista 

för EU för att på ett bättre sätt utbyta 

information om extremistiska kaplaner 

inom ramen för vad som tillåts enligt 

lagstiftningen. Parlamentet uppmanar 

medlemsstaterna att nå en gemensam 

överenskommelse och utveckla riktlinjer 

mot vilka dessa kaplaner skulle kunna 

kontrolleras.  

35. Europaparlamentet uppmanar 

medlemsstaterna att förhandskontrollera 

kaplaner, särskilt imamer, och att 

konsekvent svartlista hatpredikanter genom 

en bedömning från fall till fall. Parlamentet 

uppmanar kommissionen att införa en 

bevakningslista för EU för att på ett bättre 

sätt utbyta information om extremistiska 

kaplaner inom ramen för vad som tillåts 

enligt lagstiftningen. Parlamentet 

uppmanar medlemsstaterna att nå en 

gemensam överenskommelse och utveckla 

riktlinjer mot vilka dessa kaplaner skulle 

kunna kontrolleras.  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0374/5 

Ändringsförslag  5 

Jörg Meuthen 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Slutsatser och rekommendationer från särskilda utskottet för terrorismfrågor 

(2018/2044(INI)) 

Förslag till resolution 

Punkt 36 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

36. Europaparlamentet uppmanar 

medlemsstaterna att utöka erbjudandet om 

möjligheter till högre utbildning för 

kaplaner i EU, med transparent granskning 

och endast ackreditering av teologiska 

läroplaner som fullt ut respekterar 

demokrati, rättsstatsprincipen, mänskliga 

rättigheter och de europeiska ländernas 

neutralitet och demokratiska sekularism, 

och upphäva undervisningstillstånd vid 

överträdelser. 

36. Europaparlamentet uppmanar 

medlemsstaterna att utöka erbjudandet om 

möjligheter till högre utbildning för 

kaplaner i EU, med transparent granskning 

och endast ackreditering av teologiska 

läroplaner som fullt ut respekterar 

demokrati, rättsstatsprincipen, mänskliga 

rättigheter och de europeiska ländernas 

neutralitet och demokratiska sekularism, 

och upphäva undervisningstillstånd vid 

överträdelser. Parlamentet anser att 

imamer bör vara utbildade eller få extra 

utbildning inom EU för att på ett bättre 

sätt förebygga radikalisering. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0374/6 

Ändringsförslag  6 

Jörg Meuthen 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Slutsatser och rekommendationer från särskilda utskottet för terrorismfrågor 

(2018/2044(INI)) 

Förslag till resolution 

Punkt 41a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  41a. Europaparlamentet uppmanar 

enträget medlemsstaterna att hitta sätt att 

stoppa utländsk finansiering till religiösa 

samfund som är kända för hatpropaganda 

eller samröre med terrorister. Parlamentet 

anser att medlemsstaterna ska få förbjuda 

predikningar på andra språk än deras 

officiella språk. 

Or. en 

 

 


