
AM\1176299PL.docx PE635.312v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

6.2.2019 A8-0031/1

Poprawka 1
Marcel de Graaff
w imieniu grupy ENF

Sprawozdanie A8-0031/2019
Anna Elżbieta Fotyga
Działania podjęte przez ESDZ dwa lata po sprawozdaniu PE w sprawie unijnej komunikacji 
strategicznej w celu przeciwdziałania wrogiej propagandzie stron trzecich
(2018/2115(INI))

Projekt rezolucji (art. 170 ust. 3 Regulaminu) w celu zastąpienia projektu rezolucji 
nieustawodawczej A8-0031/2019

Zalecenie Parlamentu Europejskiego w sprawie działań podjętych przez ESDZ dwa lata 
po sprawozdaniu PE w sprawie unijnej komunikacji strategicznej w celu 
przeciwdziałania wrogiej propagandzie stron trzecich

Parlament Europejski,

– uwzględniając art. 11 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej, który przewiduje 
wolność posiadania poglądów oraz otrzymywania i przekazywania informacji i idei bez 
ingerencji władz publicznych i bez względu na granice państwowe, a także 
poszanowanie wolności i pluralizmu mediów,

– uwzględniając art. 113 Regulaminu,

1. zaleca Radzie i wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw 
zagranicznych i polityki bezpieczeństwa:

a) wyrażenie zaniepokojenia z powodu coraz większego ograniczania wolności mediów 
oraz przypadków atakowania dziennikarzy, blogerów i użytkowników mediów 
społecznościowych jedynie za wyrażanie swoich opinii;

b) podkreślanie, że państwa członkowskie są w stanie rozwiać obawy związane z 
dezinformacją, propagandą i atakami na ich krajowe procesy wyborcze oraz że 
nadmierna ingerencja ze strony UE jest sprzeczna z zasadami pomocniczości i 
proporcjonalności;

c) zachęcanie państw członkowskich do przyjęcia skutecznych i jasnych przepisów 
zapewniających przejrzystość własności mediów oraz do zwracania szczególnej uwagi 
na finansowanie, przejrzystość i cele organizacji pozarządowych i mediów głównego 
nurtu;

d) zachęcanie platform mediów społecznościowych do promowania równych warunków 
działania dla wszystkich przekonań politycznych, filozoficznych i religijnych zgodnie 
z prawem do wolności wypowiedzi;
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e) potępianie praktyki platform mediów społecznościowych polegającej na 
degradowaniu, banowaniu lub pozbawianiu zysków użytkowników wyłącznie z 
powodu wyrażania przez nich swoich opinii;

f) rozważenie faktu, że UE staje się samozwańczym „ministerstwem prawdy”, 
ograniczając tym samym wolność wypowiedzi i prawo do przekazywania informacji i 
idei bez ingerencji władz publicznych;

g) zapobieganie temu, by UE stała się maszyną (kontr)propagandową uciszającą 
wszystkie formy sprzeciwu wobec jej narracji;

h) unikanie nakładania autocenzury na obywateli UE poprzez wzbudzanie strachu, że 
wszelkie formy krytyki wobec UE będą uciszane lub karane;

i) zapewnianie, by strategie przeciw dezinformacji i propagandzie nie były 
wykorzystywane jako narzędzie do tłumienia lub wyciszania krytyki wobec UE;

2. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszego zalecenia Radzie, 
Komisji oraz wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw 
zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.
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