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Amendamentul  3 

Jörg Meuthen 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Constatările și recomandările Comisiei speciale pentru combaterea terorismului 

(2018/2044(INI)) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 34 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

34. îndeamnă statele membre să 

garanteze libertatea de religie și dreptul de 

a o exercita liber, așa cum este consacrat în 

Carta drepturilor fundamentale și, în acest 

context, în special să încurajeze și să 

tolereze numai practicile religioase care 

sunt în deplină concordanță cu democrația, 

statul de drept, drepturile omului și 

legislația în vigoare în statele membre; 

salută inițiativele comunităților religioase 

din Europa vizând contracararea 

discursurilor periculoase din interiorul 

comunităților lor; subliniază necesitatea de 

a încuraja dialogul interreligios și 

intercultural și cooperarea cu comunitățile 

religioase și autoritățile locale pentru a 

preveni radicalizarea; 

34. îndeamnă statele membre să 

garanteze libertatea de religie și dreptul de 

a o exercita liber, așa cum este consacrat în 

Carta drepturilor fundamentale și, în acest 

context, în special, în ceea ce privește 

legea Sharia, să încurajeze și să tolereze 

numai practicile religioase care sunt în 

deplină concordanță cu democrația, statul 

de drept, drepturile omului și legislația în 

vigoare în statele membre; salută 

inițiativele comunităților musulmane din 

Europa vizând contracararea discursurilor 

periculoase din interiorul comunităților lor; 

subliniază necesitatea de a încuraja 

dialogul interreligios și intercultural și 

cooperarea cu comunitățile musulmane și 

autoritățile locale pentru a preveni 

radicalizarea; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0374/4 

Amendamentul  4 

Jörg Meuthen 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Constatările și recomandările Comisiei speciale pentru combaterea terorismului 

(2018/2044(INI)) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 35 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

35. invită statele membre să realizeze 

verificări prealabile ale clericilor și să îi 

includă în mod consecvent pe lista neagră 

pe toți propovăduitorii urii, de la caz la caz; 

invită Comisia să introducă o listă de 

supraveghere la nivelul UE, pentru un mai 

bun schimb de informații privind clericii 

extremiști, în cadrul domeniului de aplicare 

permis de lege; încurajează statele membre 

să ajungă la o înțelegere comună și să 

elaboreze orientări în funcție de care 

clericii respectivi ar putea să fie verificați;  

35. invită statele membre să realizeze 

verificări prealabile ale clericilor, în 

special ale imamilor, și să îi includă în 

mod consecvent pe lista neagră pe toți 

propovăduitorii urii, de la caz la caz; invită 

Comisia să introducă o listă de 

supraveghere la nivelul UE, pentru un mai 

bun schimb de informații privind clericii 

extremiști, în cadrul domeniului de aplicare 

permis de lege; încurajează statele membre 

să ajungă la o înțelegere comună și să 

elaboreze orientări în funcție de care 

clericii respectivi ar putea să fie verificați;  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0374/5 

Amendamentul  5 

Jörg Meuthen 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Constatările și recomandările Comisiei speciale pentru combaterea terorismului 

(2018/2044(INI)) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 36 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

36. solicită statelor membre să 

mărească oferta de oportunități de studiere 

în învățământul superior pentru clericii din 

UE, printr-un control transparent și 

acreditând numai programe de educație 

teologică pe deplin compatibile cu 

democrația, statul de drept, drepturile 

omului, neutralitatea și laicismul 

democratic al țărilor europene și revocând 

autorizații de predare în caz de abateri; 

36. solicită statelor membre să 

mărească oferta de oportunități de studiere 

în învățământul superior pentru clericii din 

UE, printr-un control transparent și 

acreditând numai programe de educație 

teologică pe deplin compatibile cu 

democrația, statul de drept, drepturile 

omului, neutralitatea și laicismul 

democratic al țărilor europene și revocând 

autorizații de predare în caz de abateri; 

consideră că imamii ar trebui instruiți și 

ar trebui să beneficieze de educație 

suplimentară în cadrul UE, pentru a 

preveni mai bine radicalizarea; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0374/6 

Amendamentul  6 

Jörg Meuthen 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Constatările și recomandările Comisiei speciale pentru combaterea terorismului 

(2018/2044(INI)) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 41 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  41a. îndeamnă statele membre să 

găsească modalități de a pune capăt 

finanțării străine a comunităților 

religioase cunoscute pentru discursurile 

de incitare la ură sau pentru legăturile 

teroriste; consideră că statele membre pot 

interzice predicile în alte limbi decât 

limbile lor oficiale; 

Or. en 

 

 


