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Módosítás 1
Marcel de Graaff
az ENF képviselőcsoport nevében

Jelentés A8-0031/2019
Anna Elżbieta Fotyga
A harmadik felek által kifejtett EU-ellenes propaganda elleni fellépést szolgáló uniós 
stratégiai kommunikációról szóló parlamenti jelentést követően két évvel az EKSZ által 
végzett nyomon követés
(2018/2115(INI))

Az A8-0031/2019. számú nem jogalkotási állásfoglalási indítvány helyébe lépő alternatív 
állásfoglalási indítvány (az eljárási szabályzat 170. cikkének (3) bekezdése)

Az Európai Parlament ajánlása a harmadik felek által kifejtett EU-ellenes propaganda 
elleni fellépést szolgáló uniós stratégiai kommunikációról szóló parlamenti jelentést 
követően két évvel az EKSZ által végzett nyomon követésről

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Unió Alapjogi Chartájának 11. cikkére, amely biztosítja a 
véleményalkotás szabadságát, valamint az információk és eszmék megismerésének és 
közlésének szabadságát anélkül, hogy ebbe hatósági szerv országhatárokra való tekintet 
nélkül beavatkozhatna, továbbá előírja, hogy tiszteletben kell tartani a média 
szabadságát és pluralizmusát,

– tekintettel eljárási szabályzata 113. cikkére,

1. a következő ajánlásokat fogalmazza meg a Tanács, illetve a Bizottság alelnöke / az Unió 
külügyi és biztonságpolitikai főképviselője felé:

a) fejezze ki aggodalmát az egyre romló médiaszabadságok és az újságírók, blogírók és a 
közösségi média felhasználói elleni, pusztán véleménnyilvánításuk miatti fellépés 
miatt;

b) hangsúlyozza, hogy a tagállamok képesek eloszlatni a saját országukban a választási 
folyamataik ellen elkövetett félretájékoztatással, propagandával és támadásokkal 
kapcsolatos aggályokat, és hogy a túl sok uniós beavatkozás ellentétes a szubszidiaritás 
és az arányosság elvével;

c) ösztönözze a tagállamokat olyan hatékony és egyértelmű jogszabályok elfogadására, 
amelyek biztosítják a média-tulajdonviszonyok átláthatóságát, és arra, hogy fordítsanak 
különös figyelmet a nem kormányzati szervezetek és a legnépszerűbb 
médiaorgánumok finanszírozására, átláthatóságára és célkitűzéseire;

d) ösztönözze arra a közösségimédia-platformokat, hogy valamennyi politikai, filozófiai 
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és vallási meggyőződés számára azonos feltételeket biztosítsanak, összhangban a 
véleménynyilvánítás szabadságához való joggal;

e) ítélje el azt a gyakorlatot, hogy a közösségimédia-platformok kizárólag véleményük 
kifejezése miatt korlátoznak, letiltanak vagy démonizálnak közösségimédia-
felhasználókat;

f) ügyeljen arra, hogy az EU ne váljon orwelli „Igazságminisztériummá”, és korlátozza 
ezáltal a véleménynyilvánítás szabadságát, valamint a jogot az információk és eszmék 
hatóság beavatkozása nélküli közlésére;

g) akadályozza meg, hogy az EU olyan (ellen)propagandagépezetté váljon, amely 
elhallgattatja a narratívájával szembeni ellenvélemény valamennyi formáját;

h) kerülje el, hogy az uniós polgárok saját magukat cenzúrázzák azon félelmük miatt, 
hogy az EU elleni minden kritikát elhallgattatnak és/vagy szankcionálnak;

i) biztosítsa, hogy a félretájékoztatással és a propagandával szembeni stratégiákat ne 
használják az EU elleni kritika megelőzésére vagy elfojtására;

2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az ajánlást a Tanácsnak, a Bizottságnak és a 
Bizottság alelnökének / az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének.
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