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6.2.2019 A8-0031/1

Изменение 1
Марсел де Граф
от името на групата ENF

Доклад A8-0031/2019
Анна Елжбета Фотига
Последващи мерки, предприети от ЕСВД през двете години след приемането на 
доклада на ЕП относно стратегическата комуникация от ЕС за противодействие на 
пропагандата, насочена срещу него от трети страни
(2018/2115(INI))

Предложение за резолюция (член 170, параграф 3 от Правилника), с цел 
заместване на предложението за незаконодателна резолюция A8-0031/2019

Препоръка на Европейския парламент относно последващите мерки, предприети 
от ЕСВД през двете години след приемането на доклада на ЕП относно 
стратегическата комуникация от ЕС за противодействие на пропагандата, 
насочена срещу него от трети страни

Европейският парламент,

– като взе предвид член 11 от Хартата на основните права на Европейския съюз, 
който гарантира свободата на изразяване на мнение и получаването и 
разпространяването на информация и идеи, без намесата на публичните органи и 
независимо от държавните граници, както и зачитането на свободата и 
плурализма на медиите,– като взе предвид член 113 от своя правилник,

1. препоръчва на Съвета и на заместник-председателя на Комисията/върховен 
представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на 
сигурност:

а) да изразят загриженост относно влошаването на свободата на медиите и случаите 
на журналисти, автори на блогове и потребители на социалните медии, които 
стават обект на прицел единствено заради това, че изразяват своето мнение;

б) да подчертаят, че държавите членки могат да се справят с проблемите на 
дезинформацията, пропагандата и атаките срещу изборните процеси в 
съответните държави, както и че твърде голямата намеса на ЕС противоречи на 
принципите на субсидиарност и пропорционалност;

в) да насърчат държавите членки да приемат ефективно и ясно законодателство, 
което да гарантира прозрачност на собствеността върху медиите, и да отделят 
специално внимание на финансирането, прозрачността и целите на НПО и 
основните медии;

г) да насърчат платформите на социалните медии да поощряват осигуряването на 
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равнопоставени условия за изразяването на всякакви политически, философски и 
религиозни убеждения, в съответствие с правото на свобода на изразяване;

д) да осъдят практиката на платформите на социалните медии за забраняване на 
достъпа, принизяване или демонетизиране на потребителите на социалните 
медии единствено за това, че изразяват своето мнение;

е) да внимават ЕС да не се самопровъзгласи за „Министерство на истината“, като 
по този начин ограничи свободата на изразяване и правото за разпространяване 
на информация и идеи, без намесата на публичните органи;

ж) да предотвратят превръщането на ЕС в машина за (контра)пропаганда, 
заглушаваща всякакви форми на противопоставяне срещу неговото послание;

з) да избягват да налагат автоцензура на европейските граждани чрез внушаването 
на страх, че всяка форма на критика срещу ЕС ще бъде заглушена и/или 
санкционирана;

и) да гарантират, че стратегиите за борба с дезинформацията и пропагандата не се 
използват като инструмент за спиране или задушаване на критиките, отправяни 
срещу ЕС;

2. възлага на своя председател да предаде настоящата препоръка на Съвета, на 
Комисията и на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на 
Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.
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