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5.12.2018 A8-0374/3 

Pozmeňujúci návrh  3 

Jörg Meuthen 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Zistenia a odporúčania Osobitného výboru pre terorizmus 

(2018/2044(INI)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 34 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

34. naliehavo vyzýva členské štáty, aby 

zaručili slobodu náboženského vyznania a 

právo slobodne ho uplatňovať, ako je to 

zakotvené v Charte základných práv, a aby 

v tejto súvislosti takisto podporovali 

náboženské praktiky, ktoré sú v plnom 

súlade s demokratickými hodnotami, 

zásadami právneho štátu, ľudskými 

právami a platnými zákonmi v členských 

štátoch; víta iniciatívy náboženských 

spoločenstiev v celej Európe zamerané na 

boj proti nebezpečným prejavom v rámci 

svojich komunít; zdôrazňuje potrebu 

podnietiť medzináboženský a 

medzikultúrny dialóg a spoluprácu s 

náboženskými spoločenstvami a miestnymi 

orgánmi s cieľom zabrániť radikalizácii; 

34. naliehavo vyzýva členské štáty, aby 

zaručili slobodu náboženského vyznania a 

právo slobodne ho uplatňovať, ako je 

zakotvené v Charte základných práv, a aby 

v tejto súvislosti, pokiaľ ide o právo šaría, 

takisto podporovali a tolerovali len 

náboženské praktiky, ktoré sú v plnom 

súlade s demokratickými hodnotami, 

zásadami právneho štátu, ľudskými 

právami a platnými zákonmi v členských 

štátoch; víta iniciatívy moslimských 

spoločenstiev v celej Európe zamerané na 

boj proti nebezpečným prejavom v rámci 

svojich komunít; zdôrazňuje potrebu 

podnietiť medzináboženský a 

medzikultúrny dialóg a spoluprácu s 

moslimskými spoločenstvami a miestnymi 

orgánmi s cieľom zabrániť radikalizácii; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0374/4 

Pozmeňujúci návrh  4 

Jörg Meuthen 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Zistenia a odporúčania Osobitného výboru pre terorizmus 

(2018/2044(INI)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 35 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

35. vyzýva členské štáty, aby vykonali 

predbežnú kontrolu kazateľov a v 

individuálnych prípadoch dôsledne 

zaraďovali kazateľov šíriacich nenávisť na 

čiernu listinu; vyzýva Komisiu, aby v 

rámci pôsobnosti, ktoré umožňujú právne 

predpisy, zaviedla kontrolný zoznam EÚ v 

záujme lepšej výmeny informácií o 

extrémistických kazateľoch; nabáda 

členské štáty, aby dospeli k spoločnému 

porozumeniu a vypracovali usmernenia, na 

základe ktorých by sa mohli títo kazatelia 

overovať;  

35. vyzýva členské štáty, aby vykonali 

predbežnú kontrolu kazateľov, 

predovšetkým imámov, a v individuálnych 

prípadoch dôsledne zaraďovali kazateľov 

šíriacich nenávisť na čiernu listinu; vyzýva 

Komisiu, aby v rámci pôsobnosti, ktoré 

umožňujú právne predpisy, zaviedla 

kontrolný zoznam EÚ v záujme lepšej 

výmeny informácií o extrémistických 

kazateľoch; nabáda členské štáty, aby 

dospeli k spoločnému porozumeniu a 

vypracovali usmernenia, na základe 

ktorých by sa mohli títo kazatelia 

overovať;  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0374/5 

Pozmeňujúci návrh  5 

Jörg Meuthen 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Zistenia a odporúčania Osobitného výboru pre terorizmus 

(2018/2044(INI)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 36 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

36. vyzýva členské štáty, aby rozšírili 

ponuku možností vysokoškolského 

vzdelávania pre kazateľov v EÚ, pričom by 

sa transparentne kontrolovali a akreditovali 

iba tie programy teologického vzdelávania, 

ktoré sú v plnom súlade s demokraciou, 

právnym štátom a ľudskými právami, 

neutralitou a demokratickým laicizmom 

európskych krajín, a v prípade priestupku 

by sa im odobrala vyučovacia licencia; 

36. vyzýva členské štáty, aby rozšírili 

ponuku možností vysokoškolského 

vzdelávania pre kazateľov v EÚ, pričom by 

sa transparentne kontrolovali a akreditovali 

iba tie programy teologického vzdelávania, 

ktoré sú v plnom súlade s demokraciou, 

právnym štátom a ľudskými právami, 

neutralitou a demokratickým laicizmom 

európskych krajín, a v prípade priestupku 

by sa im odobrala vyučovacia licencia; 

domnieva sa, že imámovia by sa mali 

vzdelávať alebo získavať ďalšie vzdelanie 

v EÚ, aby sa tak lepšie predchádzalo 

radikalizácii; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0374/6 

Pozmeňujúci návrh  6 

Jörg Meuthen 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Zistenia a odporúčania Osobitného výboru pre terorizmus 

(2018/2044(INI)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 41 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  41a. naliehavo vyzýva členské štáty, aby 

našli spôsoby, ako zastaviť zahraničné 

financovanie náboženských komunít, 

ktoré sú známe z dôvodu nenávistných 

prejavov alebo teroristických väzieb; 

domnieva sa, že členské štáty môžu 

zakázať kázanie v iných ako svojich 

úradných jazykoch; 

Or. en 

 

 


