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Amendement 1
Marcel de Graaff
namens de ENF-Fractie

Verslag A8-0031/2019
Anna Elżbieta Fotyga
De door de EDEO gegeven follow-up twee jaar na het EP-verslag over strategische 
communicatie van de EU in reactie op negatieve EU-propaganda door derden
(2018/2115(INI))

Ontwerpresolutie (artikel 170, lid 3, van het Reglement) ter vervanging van de 
niet-wetgevingsontwerpresolutie A8-0031/2019

Aanbeveling van het Europees Parlement betreffende de door de EDEO gegeven 
follow-up twee jaar na het EP-verslag over strategische communicatie van de EU in 
reactie op negatieve EU-propaganda door derden

Het Europees Parlement,

– gezien artikel 11 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, waarin 
bepaald is dat iedereen de vrijheid heeft een mening te hebben, alsook de vrijheid 
kennis te nemen en te geven van informatie of ideeën, zonder inmenging van enig 
openbaar gezag en ongeacht grenzen, en dat de vrijheid en de pluriformiteit van de 
media geëerbiedigd moeten worden,

– gezien artikel 113 van zijn Reglement,

1. beveelt de Raad en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de 
Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid aan:

a) hun bezorgdheid te uiten over de achteruitgang op het gebied van mediavrijheid en het 
feit dat journalisten, bloggers en mensen die actief zijn op sociale media worden 
aangevallen omdat zij simpelweg hun mening uiten;

b) te onderstrepen dat de lidstaten het vermogen hebben om kwesties op het gebied van 
desinformatie, propaganda en aanvallen op hun respectieve verkiezingsprocessen aan 
de orde te stellen, en dat overmatige inmenging door de EU tegen de beginselen van 
subsidiariteit en evenredigheid indruist;

c) de lidstaten aan te sporen doeltreffende en heldere wetgeving vast te stellen ter 
waarborging van de transparantie van media-eigendom en bijzondere aandacht te 
besteden aan de financiering, transparantie en doelstellingen van ngo's en de 
voornaamste mediakanalen;

d) socialemediaplatforms aan te sporen om, overeenkomstig het recht op vrijheid van 
meningsuiting, een gelijk speelveld te scheppen voor alle politieke, filosofische en 
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religieuze overtuigingen;

e) het degraderen, verbannen en verwijderen van accounts door socialemediaplatforms 
enkel omdat de gebruikers ervan hun mening uiten, te veroordelen;

f) ervoor te waken dat de EU geen zelfverklaard "ministerie van Waarheid" wordt dat de 
vrijheid van meningsuiting en de vrijheid om kennis te nemen en te geven van 
informatie of ideeën, zonder inmenging van enig openbaar gezag, inperkt;

g) te voorkomen dat de EU een propaganda(bestrijdings)machine wordt die alle vormen 
van oppositie tegen haar discours de kop indrukt;

h) te vermijden dat de burgers van de Unie zichzelf gaan censureren omdat zij bang zijn 
dat hen de mond wordt gesnoerd en/of dat zij worden gestraft als zij kritiek uiten op de 
EU;

i) ervoor te zorgen dat de strategieën tegen desinformatie en propaganda niet worden 
gebruikt om kritiek op de EU te voorkomen of te smoren;

2. verzoekt zijn Voorzitter deze aanbeveling te doen toekomen aan de Raad, de Commissie 
en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor 
buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid.

Or. en


