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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL
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Τροπολογία 1
Marcel de Graaff
εξ ονόματος της Ομάδας ENF

Έκθεση A8-0031/2019
Anna Elżbieta Fotyga
Συνέχεια που έχει δώσει η ΕΥΕΔ στην έκθεση του ΕΚ σχετικά με τη στρατηγική επικοινωνία 
της ΕΕ για την αντιμετώπιση της προπαγάνδας εναντίον της από τρίτους, δύο έτη μετά από 
την έγκρισή της
(2018/2115(INI))

Πρόταση ψηφίσματος (άρθρο 170, παράγραφος 3, του Κανονισμού) για την 
αντικατάσταση της μη νομοθετικής πρότασης ψηφίσματος A8-0031/2019

Συνέχεια που έχει δώσει η ΕΥΕΔ στην έκθεση του ΕΚ σχετικά με τη στρατηγική 
επικοινωνία της ΕΕ για την αντιμετώπιση της προπαγάνδας εναντίον της από τρίτους, 
δύο έτη μετά από την έγκρισή της

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 11 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, που απαιτεί να γίνονται σεβαστές η ελευθερία γνώμης και η ελευθερία λήψης 
και μετάδοσης πληροφοριών και ιδεών χωρίς την επέμβαση δημοσίων αρχών και 
άσχετα από σύνορα, καθώς και η ελευθερία και πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 113 του Κανονισμού του,

1. απευθύνει τις ακόλουθες συστάσεις στο Συμβούλιο και στην Αντιπρόεδρο της 
Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και 
πολιτικής ασφαλείας:

α) να εκφράσουν την ανησυχία τους για την επιδείνωση των ελευθεριών των μέσων 
ενημέρωσης και για τις περιπτώσεις όπου δημοσιογράφοι, χρήστες ιστολογίων και 
μέσων κοινωνικής δικτύωσης στοχοποιούνται επειδή απλώς εξέφρασαν τη γνώμη 
τους·

β) να τονίσουν ότι τα κράτη μέλη είναι ικανά να αντιμετωπίσουν ζητήματα σχετικά με 
παραπληροφόρηση, προπαγάνδα και επιθέσεις κατά των εκλογικών διαδικασιών τους 
στις αντίστοιχες χώρες τους και ότι η υπερβολική ανάμειξη της ΕΕ είναι αντίθετη προς 
τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας·

γ) να ενθαρρύνουν τα κράτη μέλη να εγκρίνουν αποτελεσματικά και σαφή νομοθετικά 
μέτρα που να διασφαλίζουν διαφάνεια στο ιδιοκτησιακό καθεστώς των μέσων 
ενημέρωσης και να προσέξουν ιδιαίτερα τη διαφάνεια, τη χρηματοδότηση και τους 
στόχους των ΜΚΟ και των μεγάλων μέσων ενημέρωσης·
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δ) να ενθαρρύνουν τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης να προωθήσουν την ισοτιμία 
για όλες τις πολιτικές, φιλοσοφικές και θρησκευτικές πεποιθήσεις, σε συμφωνία με το 
δικαίωμα της ελευθερίας της έκφρασης·

ε) να καταδικάσουν την πρακτική των πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης που 
συνίσταται στο να υποβιβάζουν, να απαγορεύουν ή να αποσύρουν χρήστες μέσων 
κοινωνικής δικτύωσης για τον λόγο και μόνο ότι εξέφρασαν την γνώμη τους·

στ) να προσέξουν ώστε η ΕΕ να μη γίνει ένα αυτοανακηρυγμένο «Υπουργείο Αλήθειας» 
που θα περιορίζει την ελευθερία της έκφρασης και το δικαίωμα μετάδοσης 
πληροφοριών και ιδεών χωρίς παρεμβάσεις δημοσίων αρχών·

ζ) να εμποδίσουν την ΕΕ να γίνε μια μηχανή (αντι)προπαγάνδας που θα καταπνίγει κάθε 
μορφή αντίθεσης στο δικό της αφήγημα·

η) να αποφύγουν την επιβολή αυτολογοκρισίας στους πολίτες της ΕΕ μέσα από την 
πρόκληση φόβου πως οποιαδήποτε μορφή κριτικής κατά της ΕΕ θα φιμώνεται και/ή θα 
τιμωρείται·

θ) να μεριμνήσουν ώστε ο στρατηγικές κατά της παραπληροφόρησης και της 
προπαγάνδας να μη χρησιμοποιηθούν ως εργαλεία για την πρόληψη ή την καταστολή 
της κριτικής κατά της ΕΕ·

2. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα σύσταση στο Συμβούλιο, στην 
Επιτροπή και στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για 
Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας.
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