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Grozījums Nr. 1
Marcel de Graaff
ENF grupas vārdā

Ziņojums A8-0031/2019
Anna Elżbieta Fotyga
Turpmākie pasākumi, ko pieņēmis EĀDD divus gadus pēc EP ziņojuma par ES stratēģisko 
paziņojumu pret to vērstas trešo personu propagandas apkarošanai
(2018/2115(INI))

Rezolūcijas priekšlikums (Reglamenta 170. panta 3. punkts), ar kuru paredzēts aizstāt 
nenormatīvās rezolūcijas priekšlikumu A8-0031/2019

Eiropas Parlamenta ieteikums par turpmākajiem pasākumiem, ko pieņēmis EĀDD 
divus gadus pēc EP ziņojuma par ES stratēģisko paziņojumu pret to vērstas trešo 
personu propagandas apkarošanai

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 11. pantu, kurā paredzēta brīvība 
paust viedokli un saņemt un izplatīt informāciju un idejas bez valsts iestāžu iejaukšanās 
un neatkarīgi no valstu robežām un plašsaziņas līdzekļu brīvības un plurālisma 
ievērošana,

– ņemot vērā Reglamenta 113. pantu,

1. iesaka Padomei un Komisijas priekšsēdētāja vietniecei / Savienības augstajai pārstāvei 
ārlietās un drošības politikas jautājumos:

a) paust bažas par plašsaziņas līdzekļu brīvības pasliktināšanos un gadījumiem, kad pret 
žurnālistiem, blogeriem un sociālo mediju lietotājiem vēršas tādēļ vien, ka viņi ir 
pauduši savu viedokli;

b) uzsvērt, ka dalībvalstis spēj risināt jautājumus, kas saistīti ar dezinformāciju, 
propagandu un uzbrukumiem vēlēšanu procesiem, kuri pret tām tiek izvērsti pašu 
attiecīgo valstu teritorijā, un ka pārāk liela ES iejaukšanās ir pretrunā subsidiaritātes un 
proporcionalitātes principiem;

c) mudināt dalībvalstis pieņemt efektīvus un skaidrus tiesību aktus, kas nodrošina 
plašsaziņas līdzekļu īpašumtiesību pārredzamību un pievērst īpašu uzmanību NVO un 
galveno plašsaziņas līdzekļu finansēšanai, pārredzamībai un mērķiem;

d) mudināt sociālo mediju platformas veicināt vienlīdzīgus apstākļus visu politisko, 
filozofisko un reliģisko uzskatu paušanai, ievērojot tiesības uz vārda brīvību;

e) nosodīt sociālo mediju platformu praksi pazemināt sociālo mediju lietotāju statusu un 
izslēgt vai demonetizēt sociālo mediju lietotājus tikai tādēļ, ka viņi ir pauduši savu 
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viedokli;

f) uzmanīties no tā, lai ES nekļūtu par pašpasludinātu “Patiesības ministriju” un 
neierobežotu vārda brīvību un tiesības dalīties informācijā un idejās bez valsts iestāžu 
iejaukšanās;

g) novērst to, ka ES kļūst par propagandas apkarošanas iekārtu, kas apklusina visu veidu 
iebildumus pret tās vēstījumu;

h) izvairīties no pašcenzūras uzspiešanas ES iedzīvotājiem, raisot bailes par to, ka jebkāda 
veida kritika pret ES tiks apklusināta un/vai sodīta;

i) nodrošināt to, ka dezinformācijas un propagandas apkarošanas stratēģijas netiktu 
izmantotas kā instruments, ar ko nepieļaut vai apklusināt pret ES vērstu kritiku;

2. uzdod priekšsēdētājam šo ieteikumu nosūtīt Padomei, Komisijai un Komisijas 
priekšsēdētāja vietniecei / Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas 
jautājumos.
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