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Изменение  3 

Йорг Мойтен 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0374/2018 

Моника Холмайер, Хелга Стивънс 

Констатации и препоръки на специалната комисия относно тероризма 

(2018/2044(INI)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 34 

 

Предложение за резолюция Изменение 

34. настоятелно призовава 

държавите членки да гарантират 

свободата на вероизповедание и правото 

на свободно изповядване на религията, 

както се предвижда в Хартата на 

основните права, като в този контекст 

по-специално също така насърчават и 

допускат единствено религиозни 

практики, които са в пълно съответствие 

с демокрацията, принципите на 

правовата държава, правата на човека и 

действащото законодателство в 

държавите членки; приветства 

инициативите на религиозни общности 

в цяла Европа за противодействие на 

опасните послания от техните 

общности; подчертава необходимостта 

от насърчаване на диалога между 

различните религии и култури и на 

сътрудничеството с религиозните 

общности и местните органи за 

предотвратяване на радикализацията; 

34. настоятелно призовава 

държавите членки да гарантират 

свободата на вероизповедание и правото 

на свободно изповядване на религията, 

както се предвижда в Хартата на 

основните права, като в този контекст 

по-специално, по отношение на 

законите на шериата, също така 

насърчават и допускат единствено 

религиозни практики, които са в пълно 

съответствие с демокрацията, 

принципите на правовата държава, 

правата на човека и действащото 

законодателство в държавите членки; 

приветства инициативите на 

мюсюлмански общности в цяла Европа 

за противодействие на опасните 

послания от техните общности; 

подчертава необходимостта от 

насърчаване на диалога между 

различните религии и култури и на 

сътрудничеството с мюсюлманските 

общности и местните органи за 

предотвратяване на радикализацията; 

Or. en 
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Изменение  4 

Йорг Мойтен 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0374/2018 

Моника Холмайер, Хелга Стивънс 

Констатации и препоръки на специалната комисия относно тероризма 

(2018/2044(INI)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 35 

 

Предложение за резолюция Изменение 

35. призовава държавите членки да 

извършват предварителни проверки на 

свещенослужителите и последователно 

да вписват в черен списък за всеки 

отделен случай всички проповедници на 

омраза; призовава Комисията да въведе 

списък на ЕС за наблюдение с цел по-

добър обмен на информация относно 

екстремистките свещенослужители в 

рамките на позволеното от закона; 

насърчава държавите членки да 

постигнат общо разбиране и да 

разработят насоки относно критериите 

за проверка на тези свещенослужители;  

35. призовава държавите членки да 

извършват предварителни проверки на 

свещенослужителите, по-специално 

имамите, и последователно да вписват 

в черен списък за всеки отделен случай 

всички проповедници на омраза; 

призовава Комисията да въведе списък 

на ЕС за наблюдение с цел по-добър 

обмен на информация относно 

екстремистките свещенослужители в 

рамките на позволеното от закона; 

насърчава държавите членки да 

постигнат общо разбиране и да 

разработят насоки относно критериите 

за проверка на тези свещенослужители;  

Or. en 
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Изменение  5 

Йорг Мойтен 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0374/2018 

Моника Холмайер, Хелга Стивънс 

Констатации и препоръки на специалната комисия относно тероризма 

(2018/2044(INI)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 36 

 

Предложение за резолюция Изменение 

36. призовава държавите членки да 

увеличат предлагането на възможности 

за висше образование за 

свещенослужителите в ЕС, като 

осъществяват прозрачен контрол и 

акредитират единствено теологични 

образователни програми, които изцяло 

зачитат демокрацията, принципите на 

правовата държава, правата на човека, 

както и неутралитета и светския и 

демократичен характер на европейските 

страни, и отнемат преподавателските 

права в случаи на неправомерно 

поведение; 

36. призовава държавите членки да 

увеличат предлагането на възможности 

за висше образование за 

свещенослужителите в ЕС, като 

осъществяват прозрачен контрол и 

акредитират единствено теологични 

образователни програми, които изцяло 

зачитат демокрацията, принципите на 

правовата държава, правата на човека, 

както и неутралитета и светския и 

демократичен характер на европейските 

страни, и отнемат преподавателските 

права в случаи на неправомерно 

поведение; счита, че имамите следва 

да бъдат образовани или да получават 

допълнително образование в рамките 

на ЕС с цел по-добро предотвратяване 

на радикализацията; 

Or. en 
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Изменение  6 

Йорг Мойтен 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0374/2018 

Моника Холмайер, Хелга Стивънс 

Констатации и препоръки на специалната комисия относно тероризма 

(2018/2044(INI)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 41 а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  41a. настоятелно призовава 

държавите членки да намерят 

начини да спрат чуждестранното 

финансиране за религиозни общности, 

които са известни с подбуждане към 

омраза или терористични връзки; 

счита, че държавите членки могат да 

забранят проповядването на езици, 

различни от официалните им езици;  

Or. en 

 

 


