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5.12.2018 A8-0374/3 

Amendement  3 

Jörg Meuthen 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Conclusies en aanbevelingen van de Bijzondere Commissie terrorisme 

(2018/2044(INI)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 34 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

34. dringt er bij de lidstaten op aan de 

vrijheid van godsdienst en het recht op 

vrije uitoefening daarvan, zoals neergelegd 

in het Handvest van de grondrechten, te 

garanderen en om in dit specifieke verband 

ook uitsluitend religieuze praktijken aan te 

moedigen en te tolereren die volledig in 

overeenstemming zijn met de democratie, 

de rechtsstaat, de mensenrechten en de 

geldende wetten in de lidstaten; is 

verheugd over de initiatieven van 

religieuze gemeenschappen in Europa om 

gevaarlijke boodschappen vanuit hun 

gemeenschappen te bestrijden; benadrukt 

de noodzaak om de interreligieuze en 

interculturele dialoog en de samenwerking 

met religieuze gemeenschappen en lokale 

autoriteiten aan te moedigen om 

radicalisering te voorkomen; 

34. dringt er bij de lidstaten op aan de 

vrijheid van godsdienst en het recht op 

vrije uitoefening daarvan, zoals neergelegd 

in het Handvest van de grondrechten, te 

garanderen en om in dit specifieke 

verband, wat de shariawetgeving betreft, 

ook uitsluitend religieuze praktijken aan te 

moedigen en te tolereren die volledig in 

overeenstemming zijn met de democratie, 

de rechtsstaat, de mensenrechten en de 

geldende wetten in de lidstaten; is 

verheugd over de initiatieven van 

religieuze moslimgemeenschappen in 

Europa om gevaarlijke boodschappen 

vanuit hun gemeenschappen te bestrijden; 

benadrukt de noodzaak om de 

interreligieuze en interculturele dialoog en 

de samenwerking met religieuze 

moslimgemeenschappen en lokale 

autoriteiten aan te moedigen om 

radicalisering te voorkomen; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0374/4 

Amendement  4 

Jörg Meuthen 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Conclusies en aanbevelingen van de Bijzondere Commissie terrorisme 

(2018/2044(INI)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 35 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

35. verzoekt de lidstaten om imams te 

onderwerpen aan een voorafgaande 

screening en haatpredikers van geval tot 

geval consistent op de zwarte lijst te 

plaatsen; verzoekt de Commissie een EU-

watchlist in te voeren voor een betere 

uitwisseling van informatie over 

extremistische imams binnen de wettelijk 

toelaatbare marge; spoort de lidstaten aan 

tot een gemeenschappelijk inzicht te 

komen en richtsnoeren op te stellen aan de 

hand waarvan die imams kunnen worden 

getoetst;  

35. verzoekt de lidstaten om 

geestelijken, in het bijzonder imams, te 

onderwerpen aan een voorafgaande 

screening en haatpredikers van geval tot 

geval consistent op de zwarte lijst te 

plaatsen; verzoekt de Commissie een EU-

watchlist in te voeren voor een betere 

uitwisseling van informatie over 

extremistische imams binnen de wettelijk 

toelaatbare marge; spoort de lidstaten aan 

tot een gemeenschappelijk inzicht te 

komen en richtsnoeren op te stellen aan de 

hand waarvan die imams kunnen worden 

getoetst;  

Or. en 
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Amendement  5 

Jörg Meuthen 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Conclusies en aanbevelingen van de Bijzondere Commissie terrorisme 

(2018/2044(INI)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 36 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

36. verzoekt de lidstaten het aanbod 

van mogelijkheden van hoger onderwijs 

voor imams in de EU te vergroten, met 

transparant toezicht en door alleen 

theologische onderwijsprogramma's te 

erkennen die volledig in overeenstemming 

zijn met de democratie, de rechtsstaat, de 

mensenrechten, de neutraliteit en het 

democratische laïcisme van de Europese 

landen, en door de lesbevoegdheid in te 

trekken in het geval van overtredingen; 

36. verzoekt de lidstaten het aanbod 

van mogelijkheden van hoger onderwijs 

voor imams in de EU te vergroten, met 

transparant toezicht en door alleen 

theologische onderwijsprogramma's te 

erkennen die volledig in overeenstemming 

zijn met de democratie, de rechtsstaat, de 

mensenrechten, de neutraliteit en het 

democratische laïcisme van de Europese 

landen, en door de lesbevoegdheid in te 

trekken in het geval van overtredingen; is 

van mening dat imams binnen de EU 

moeten worden opgeleid of bijgeschoold, 

zodat radicalisering beter kan worden 

voorkomen; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0374/6 

Amendement  6 

Jörg Meuthen 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Conclusies en aanbevelingen van de Bijzondere Commissie terrorisme 

(2018/2044(INI)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 41 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  41 bis. roept de lidstaten op manieren te 

vinden om een einde te maken aan 

buitenlandse financiering aan religieuze 

gemeenschappen die bekend staan om 

hun haatzaaiende taal en terroristische 

banden; is van mening dat de lidstaten 

een verbod mogen instellen op prediking 

in andere dan hun officiële talen; 

Or. en 

 

 


