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5.12.2018 A8-0374/3 

Tarkistus  3 

Jörg Meuthen 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Terrorismia käsittelevän erityisvaliokunnan työn tulokset ja suositukset 

(2018/2044(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

34 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

34. kehottaa painokkaasti jäsenvaltioita 

takaamaan uskonvapauden ja oikeuden 

harjoittaa sitä vapaasti, kuten 

perusoikeuskirjassa todetaan, ja tässä 

yhteydessä erityisesti myös kannustamaan 

ja suvaitsemaan vain sellaista 

uskonnonharjoittamista, joka on täysin 

demokratian, oikeusvaltioperiaatteen, 

ihmisoikeuksien ja jäsenvaltioiden 

voimassa olevien lakien mukaista; 

suhtautuu myönteisesti uskonnollisten 

yhteisöjen aloitteisiin, joita on esitetty 

kaikkialla unionissa ja joilla pyritään 

torjumaan yhteisöjen sisältä kumpuavia 

vaarallisia narratiiveja; painottaa tarvetta 

kannustaa uskontojen ja kulttuurien välistä 

vuoropuhelua ja yhteistyötä uskonnollisten 

yhteisöjen ja paikallisviranomaisten kanssa 

radikalisoitumisen ennaltaehkäisemiseksi; 

34. kehottaa painokkaasti jäsenvaltioita 

takaamaan uskonvapauden ja oikeuden 

harjoittaa sitä vapaasti, kuten 

perusoikeuskirjassa todetaan, ja tässä 

yhteydessä erityisesti sharia-lain osalta 

myös kannustamaan ja suvaitsemaan vain 

sellaista uskonnonharjoittamista, joka on 

täysin demokratian, 

oikeusvaltioperiaatteen, ihmisoikeuksien ja 

jäsenvaltioiden voimassa olevien lakien 

mukaista; suhtautuu myönteisesti 

muslimiyhteisöjen aloitteisiin, joita on 

esitetty kaikkialla unionissa ja joilla 

pyritään torjumaan yhteisöjen sisältä 

kumpuavia vaarallisia narratiiveja; 

painottaa tarvetta kannustaa uskontojen ja 

kulttuurien välistä vuoropuhelua ja 

yhteistyötä muslimiyhteisöjen ja 

paikallisviranomaisten kanssa 

radikalisoitumisen ennaltaehkäisemiseksi; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0374/4 

Tarkistus  4 

Jörg Meuthen 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Terrorismia käsittelevän erityisvaliokunnan työn tulokset ja suositukset 

(2018/2044(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

35 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

35. kehottaa jäsenvaltiota toteuttamaan 

pappien ennakkovalvontaa ja 

merkitsemään tapauksen mukaan 

vihasaarnaajat johdonmukaisesti mustalle 

listalle; kehottaa komissiota ottamaan 

käyttöön unionin seurantaluettelon, jotta 

voidaan lainsäädännön mukaisissa rajoissa 

paremmin vaihtaa tietoja papeista, jotka 

edustavat ääriajattelua; kannustaa 

jäsenvaltioita pääsemään 

yhteisymmärrykseen ja laatimaan yhteiset 

ohjeet, joiden perusteella pappeja voitaisiin 

seuloa;  

35. kehottaa jäsenvaltiota toteuttamaan 

pappien, etenkin imaamien, 

ennakkovalvontaa ja merkitsemään 

tapauksen mukaan vihasaarnaajat 

johdonmukaisesti mustalle listalle; 

kehottaa komissiota ottamaan käyttöön 

unionin seurantaluettelon, jotta voidaan 

lainsäädännön mukaisissa rajoissa 

paremmin vaihtaa tietoja papeista, jotka 

edustavat ääriajattelua; kannustaa 

jäsenvaltioita pääsemään 

yhteisymmärrykseen ja laatimaan yhteiset 

ohjeet, joiden perusteella pappeja voitaisiin 

seuloa;  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0374/5 

Tarkistus  5 

Jörg Meuthen 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Terrorismia käsittelevän erityisvaliokunnan työn tulokset ja suositukset 

(2018/2044(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

36 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

36. kehottaa jäsenvaltioita lisäämään 

pappien mahdollisuutta hankkia unionissa 

korkeakoulutusta, johon liittyy avoin 

valvonta, ja hyväksymään vain sellaiset 

teologian koulutusohjelmat, joissa 

kunnioitetaan kaikilta osin demokratian ja 

oikeusvaltion periaatteita, ihmisoikeuksia 

ja jäsenvaltioiden puolueettomuutta ja 

demokraattista maallisuutta; 

36. kehottaa jäsenvaltioita lisäämään 

pappien mahdollisuutta hankkia unionissa 

korkeakoulutusta, johon liittyy avoin 

valvonta, ja hyväksymään vain sellaiset 

teologian koulutusohjelmat, joissa 

kunnioitetaan kaikilta osin demokratian ja 

oikeusvaltion periaatteita, ihmisoikeuksia 

ja jäsenvaltioiden puolueettomuutta ja 

demokraattista maallisuutta; katsoo, että 

imaameja olisi koulutettava tai heidän 

olisi saatava lisäkoulutusta unionissa, 

jotta voidaan paremmin ehkäistä 

radikalisoitumista; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0374/6 

Tarkistus  6 

Jörg Meuthen 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Terrorismia käsittelevän erityisvaliokunnan työn tulokset ja suositukset 

(2018/2044(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

41 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  41 a. kehottaa jäsenvaltioita etsimään 

keinoja lopettaa sellaisten uskonnollisten 

yhteisöjen ulkomainen rahoitus, jotka 

tunnetaan vihapuheesta tai yhteyksistä 

terroristeihin; katsoo, että jäsenvaltiot 

voivat kieltää saarnaamisen muilla 

kielillä kuin niiden virallisilla kielillä; 

Or. en 

 

 


