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Alternativt beslutningsforslag (forretningsordenens artikel 170, stk. 3) i forbindelse med 
et ikke-lovgivningsmæssigt beslutningsforslag A8-0031/2019

Europa-Parlamentets henstilling om den opfølgning, EU-Udenrigstjenesten har 
foretaget to år efter Europa-Parlamentets betænkning om EU's strategiske 
kommunikation til bekæmpelse af tredjemands propaganda mod EU

Europa-Parlamentet,

– under henvisning til artikel 11 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende 
rettigheder, der giver frihed til at have meninger og til at modtage og meddele 
oplysninger eller tanker uden indblanding fra offentlige myndigheder og uden hensyn til 
landegrænser, og som fastsætter, at mediefrihed og mediernes pluralisme skal 
respekteres,

– der henviser til forretningsordenens artikel 113,

1. henstiller til Rådet og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående 
repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik:

a) at udtrykke bekymring over den forværrede mediefrihed og tilfælde, hvor journalister, 
bloggere og brugere af sociale medier angribes blot for at give udtryk for deres 
mening;

b) at understrege, at medlemsstaterne er i stand til at løse problemer med hensyn til 
desinformation, propaganda og angreb på deres valgprocedurer i deres respektive 
lande, og at for omfattende EU-indgreb er i strid med nærhedsprincippet og 
proportionalitetsprincippet;

c) at tilskynde medlemsstaterne til at vedtage en effektiv og klar lovgivning, der sikrer 
gennemsigtighed med hensyn til medieejerskab, og at lægge særlig vægt på 
finansieringen og gennemsigtigheden af og målsætningerne for NGO'er og traditionelle 
medier;

d) at tilskynde sociale medieplatforme til at fremme lige vilkår for alle politiske, 
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filosofiske og religiøse overbevisninger i overensstemmelse med retten til 
ytringsfrihed;

e) at fordømme de sociale medieplatformes praksis med at degradere, forbyde eller 
"demonetisere" sociale mediebrugere udelukkende, fordi de har givet udtryk for deres 
mening;

f) at sikre sig, at EU ikke bliver et selvudråbt "sandhedsministerium" og derved 
begrænser ytringsfriheden og retten til at videregive oplysninger og tanker uden 
indblanding fra offentlige myndigheder;

g) at forhindre, at EU bliver en (mod)propagandamaskine, der bringer alle former for 
modstand mod dens fortælling til tavshed;

h) at undgå at pålægge EU-borgerne selvcensur ved at skabe frygt for, at enhver form for 
kritik af EU vil blive bragt til tavshed og/eller straffet;

i) at sikre, at strategierne mod desinformation og propaganda ikke anvendes som et 
redskab til at forhindre eller undertrykke kritik mod EU;

2. pålægger sin formand at sende denne henstilling til Rådet, Kommissionen og 
næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for 
udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik.
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