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Tairiscint i gcomhair rún ó Pharlaimint na hEorpa maidir le hionsaithe Ioslamacha a 
cháineadh, saoirse cainte a chosaint agus sráid a ainmniú i ndiaidh Samuel Paty

Tá Parlaimint na hEorpa,

– ag féachaint do Riail 143 dá Rialacha Nós Imeachta,

A. de bhrí go ndearnadh gníomh foréigin déistineach sa Fhrainc in aghaidh Samuel Paty, 
múinteoir tíreolaíochta agus staire ar bhain Ioslamaí ar ar bronnadh tearmann a 
chloigeann de, toisc gur bhain sé úsáid as a shaoirse cainte sa seomra ranga;

B. de bhrí gur bunchloch dár náisiúin agus dár sibhialtacht í an tsaoirse cainte;

1. ag cáineadh an ghnímh bharbartha sin go tréan;

2. á iarraidh ar na Ballstáit bheith gníomhach ó thaobh dul i ngleic le hIoslamachas 
radacach de gach saghas, ós rud é gur bagairt mharfach é ar ár náisiúin agus ar ár 
sibhialtacht;

3. á thabhairt dá haire go síolraíonn ionsaithe ar son Jihad ón radacú téaltaitheach, arb é an 
toradh ar oll-inimirce agus ar bheartas faillí atá le brath i ngach cuid dár sochaí, agus go 
háirithe i scoileanna;

4. á iarraidh ar na Ballstáit feasacht a mhúscailt maidir leis na contúirtí a bhaineann le 
hantoisceachas reilgiúnach;

5. á thabhairt dá haire go bhfuil scoileanna ina bhfuil líon ard daltaí ó chúlraí inimirceacha 
níos leochailí don radacú reiligiúnach;

6. á iarraidh ar na Ballstáit tacú go láidir leis na múinteoirí, atá ar na línte tosaigh i gcoinne 
an fheiniméin sin;

7. á iarraidh ar na Ballstáit sráid a ainmniú in ómós don mhúinteoir a dúnmharaíodh, 
Samuel Paty.


