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Pozměňovací návrh 1
Marcel de Graaff
za skupinu ENF

Zpráva A8-0031/2019
Anna Elżbieta Fotyga
Následné kroky ESVČ dva roky po zprávě EP o strategické komunikaci EU s cílem bojovat 
proti propagandě, kterou proti ní vedou třetí strany
(2018/2115(INI))

Návrh usnesení (čl. 170 odst. 3 jednacího řádu), kterým se nahrazuje nelegislativní 
návrh usnesení A8-0031/2019

Doporučení Evropského parlamentu k následným krokům ESVČ dva roky po zprávě 
EP o strategické komunikaci EU s cílem bojovat proti propagandě, kterou proti ní 
vedou třetí strany

Evropský parlament,

– s ohledem na článek 11 Listiny základních práv Evropské unie, který stanoví svobodu 
zastávat názory a přijímat a poskytovat informace a myšlenky bez zasahování veřejné 
moci a bez ohledu na hranice, a respektovat svobodu a pluralitu sdělovacích prostředků,

– s ohledem na článek 113 jednacího řádu,

1. doporučuje Radě a místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro 
zahraniční věci a bezpečnostní politiku, aby:

a) vyjádřily znepokojení nad zhoršující se svobodou sdělovacích prostředků a případy 
novinářů, blogerů a uživatelů sociálních médií, kteří se stávají terčem pouze proto, že 
vyjadřují své stanovisko;

b) zdůraznily, že členské státy jsou schopny řešit obavy, pokud jde o dezinformace, 
propagandu a útoky proti jejich volebním procesům v jednotlivých zemích, a že příliš 
mnoho zásahů ze strany EU je v rozporu se zásadou subsidiarity a proporcionality;

c) podporovaly členské státy v přijímání účinných a jasných právních předpisů, které 
zajistí transparentnost vlastnictví sdělovacích prostředků a aby věnovaly zvláštní 
pozornost financování, transparentnosti a cílům nevládních organizací a hlavních 
sdělovacích prostředků;

d) podněcovaly platformy sociálních médií k tomu, aby prosazovaly rovné podmínky pro 
všechna politická, filozofická a náboženská přesvědčení v souladu s právem 
na svobodu projevu;

e) odsuzovaly praktiky sociálních médií, které vedou k degradaci, zákazu nebo 
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demonetizaci uživatelů sociálních médií výhradně na základě vyjádření jejich názoru;

f) dávaly pozor na to, aby se EU nestala samozvaným „ministerstvem pravdy“, 
a neomezovala tak svobodu projevu a právo šířit informace a myšlenky bez zásahu 
veřejné moci;

g) zabránily tomu, aby se EU stala nástrojem (proti) propagandy, který by umlčel všechny 
formy odporu vůči její rétorice;

h) zabránily vzniku autocenzury občanů EU vzbuzováním strachu z toho, že jakákoli 
forma kritiky vůči EU bude umlčena a /nebo potrestána;

i) zajistily, aby strategie proti dezinformacím a propagandě nebyly používány jako 
nástroj k předcházení nebo potlačování kritiky namířené proti EU;

2. pověřuje svého předsedu, aby předal toto doporučení Radě, Komisi a místopředsedkyni 
Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.
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