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Amendamentul 1
Marcel de Graaff
în numele Grupului ENF

Raport A8-0031/2019
Anna Elżbieta Fotyga
Acțiunile întreprinse de SEAE la doi ani de la raportul PE privind comunicarea strategică a 
UE pentru a contracara propaganda părților terțe împotriva sa
(2018/2115(INI))

Propunere de rezoluție [articolul 170 alineatul (3) din Regulamentul de procedură] de 
înlocuire a propunerii de rezoluție fără caracter legislativ A8-0031/2019

Recomandarea Parlamentului European referitoare la acțiunile întreprinse de SEAE la 
doi ani de la raportul PE privind comunicarea strategică a UE pentru a contracara 
propaganda părților terțe împotriva sa

Parlamentul European,

– având în vedere articolul 11 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, 
care prevede libertatea de opinie și libertatea de a primi și de a transmite informații și 
idei fără amestecul autorităților publice și fără a ține seama de frontiere, precum și 
obligația de a se respecta libertatea și pluralismul mijloacelor de informare în masă,

– având în vedere articolul 113 din Regulamentul său de procedură,

1. recomandă Consiliului și Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii 
pentru afaceri externe și politica de securitate următoarele:

a) să își exprime îngrijorarea cu privire la deteriorarea libertăților mass-mediei și la 
cazurile în care sunt vizați jurnaliști, bloggeri și utilizatori ai rețelelor sociale doar 
pentru că își exprimă opiniile;

b) să sublinieze faptul că statele membre sunt capabile să rezolve problemele legate de 
dezinformare, propagandă și de atacurile la adresa proceselor electorale din țările lor 
respective și că o ingerință exagerată din partea UE contravine principiilor 
subsidiarității și proporționalității;

c) să încurajeze statele membre să adopte acte legislative clare și eficace care să asigure 
transparența în ceea ce privește proprietatea asupra mijloacelor de informare în masă și 
să acorde o atenție deosebită finanțării, transparenței și obiectivelor ONG-urilor și ale 
organelor de presă destinate publicului larg;

d) să încurajeze platformele de socializare să promoveze condiții egale pentru toate 
opiniile de ordin politic, filozofic și religios, în conformitate cu dreptul la libertatea de 
exprimare;
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e) să condamne practicile platformelor de socializare prin care acestea declasează, interzic 
sau devalorizează utilizatorii rețelelor sociale exclusiv pe baza opiniilor exprimate;

f) să evite situația în care UE ar deveni un „minister al adevărului” autoproclamat, 
limitând libertatea de exprimare și dreptul de a difuza informații și idei fără ingerința 
autorităților publice;

g) să împiedice UE să devină o mașină de (contra)propagandă, care suprimă orice formă 
de opoziție față de poziția sa oficială;

h) să evite impunerea unei autocenzuri cetățenilor UE, inducându-le frica de a fi reduși la 
tăcere sau sancționați pentru orice formă de critică împotriva UE;

i) să garanteze că strategiile aplicate pentru a combate dezinformarea și propaganda nu 
sunt folosite pentru a preveni sau suprima criticile aduse la adresa UE;

2. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta recomandare Consiliului, 
Comisiei și Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri 
externe și politica de securitate.

Or. en


