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Alteração 1
Marcel de Graaff
em nome do Grupo ENF

Relatório A8-0031/2019
Anna Elżbieta Fotyga
Seguimento dado pelo SEAE dois anos após o relatório do PE sobre a comunicação 
estratégica da UE para enfrentar a propaganda dirigida contra ela por terceiros
(2018/2115(INI))

Proposta de resolução alternativa (artigo 170.º, n.º 3, do Regimento) à proposta de 
resolução não legislativa A8-0031/2019

Recomendação do Parlamento Europeu relativa ao seguimento dado pelo SEAE dois 
anos após o relatório do PE sobre a comunicação estratégica da UE para enfrentar a 
propaganda dirigida contra ela por terceiros

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o artigo 11.º da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, 
que prevê a liberdade de opinião e a liberdade de receber e de transmitir informações ou 
ideias, sem que possa haver ingerência de quaisquer poderes públicos e sem 
consideração de fronteiras, bem como o respeito da liberdade e do pluralismo dos meios 
de comunicação social,

– Tendo em conta o artigo 113.º do seu Regimento,

1. Recomenda ao Conselho e à Vice-Presidente da Comissão/Alta Representante da União 
para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança:

a) manifestar a sua preocupação com a deterioração da liberdade dos meios de 
comunicação social e com os casos de ataques contra jornalistas, bloguistas e 
utilizadores de redes sociais, apenas por expressarem a sua opinião;

b) sublinhar que os Estados-Membros têm capacidade para dar resposta às preocupações 
relativas à desinformação, à propaganda e aos ataques contra os processos eleitorais 
dos respetivos países e que demasiada ingerência da UE é contrária aos princípios da 
subsidiariedade e da proporcionalidade;

c) incentivar os Estados-Membros a adotarem legislação clara e eficaz, que garanta a 
transparência da propriedade dos meios de comunicação social, e a prestarem especial 
atenção ao financiamento, à transparência e aos objetivos das ONG e dos principais 
meios de comunicação social;

d) incentivar as plataformas de redes sociais a promoverem condições equitativas para 
todas as convicções políticas, filosóficas e religiosas, em conformidade com o direito à 
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liberdade de expressão;

e) condenar a prática, realizada pelas plataformas de redes sociais, de despromover ou 
expulsar os utilizadores de redes sociais ou de impedi-los de monetizar o respetivo 
conteúdo, unicamente pelo facto de expressarem a sua opinião;

f) zelar por que a UE não se transforme num autoproclamado «Ministério da Verdade» 
que limitasse a liberdade de expressão e o direito de transmitir informações e ideias 
sem interferência da autoridade pública;

g) impedir que a UE se torne uma máquina de (contra)propaganda que silencia todas as 
formas de oposição à sua narrativa;

h) evitar a imposição de autocensura aos cidadãos da UE, originada pelo receio de que 
qualquer forma de crítica contra a UE seja silenciada e/ou sancionada;

i) assegurar que as estratégias contra a desinformação e a propaganda não sejam 
utilizadas como instrumento para impedir ou reprimir a formulação de críticas à UE;

2. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente recomendação ao Conselho, à 
Comissão e à Vice-Presidente da Comissão/Alta Representante da União para os 
Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança.
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