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Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la compromisurile făcute 

de instituțiile europene cu privire la islamul radical 

Parlamentul European, 

– având în vedere articolul 133 din Regulamentul său de procedură, 

A. întrucât Federația organizațiilor islamice din Europa (FIOE1) este membră a Forumului 

tineretului musulman european și al organizațiilor de studenți (FEMYSO2);  

B întrucât FIOE, care stă la baza UOIF (Uniunea organizațiilor islamice din Franța), a 

înființat Consiliul european pentru fatwa și cercetare (CEFR), condus de Youssef Al 

Qaradawi3 și care are sarcina de a convinge autoritățile europene să adapteze aplicarea 

charia la contextul local;  

C. întrucât FEMYSO este o facțiune disidentă a Frăției Musulmane4; 

D. întrucât FEMYSO este o organizație recunoscută și finanțată de Uniunea Europeană5 și 

a fost audiată de Parlamentul European; 

E. întrucât FEMYSO, FIOE și CEFR reprezintă vocea islamului radical în sânul 

instituțiilor europene și al guvernelor naționale, sub pretextul luptei împotriva 

islamofobiei și al adaptării islamului la cutumele occidentale,  

1. solicită Comisiei Europene să întrerupă toate legăturile cu aceste organizații.  

                                                 
1 FIOE = Federation of Islamic Organisations in Europe. 
2 FEMYSO = Forum of European Muslim Youth and Student Organisations. 
3 teolog și fost membru al Frăției Musulmane, cunoscut pentru legăturile sale cu terorismul islamic.  
4 organizație considerată teroristă de mai multe țări și a cărei deviză este „Allah este scopul nostru. Profetul este 

conducătorul nostru. Coranul este legea noastră. Jihadul este calea noastră. Martiriul este speranța noastră cea 

mai mare.”   
5 întrucât, în 2015, FEMYSO a primit de la instituțiile europene 28 000 EUR pentru costuri anuale legate de 

activități incluse în registrul de transparență estimate la mai puțin de 10 000 EUR;      


