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Pozmeňujúci návrh 1
Marcel de Graaff
v mene skupiny ENF

Správa A8-0031/2019
Anna Elżbieta Fotyga
Hodnotiace nadväzujúce opatrenia ESVČ dva roky po predložení správy EP o strategickej 
komunikácii EÚ s cieľom bojovať s propagandou tretích strán zameranou proti Únii
(2018/2115(INI))

Návrh uznesenia (článok 170 ods. 3 rokovacieho poriadku), ktorým sa nahrádza 
nelegislatívny návrh uznesenia A8-0031/2019

Odporúčanie Európskeho parlamentu týkajúce sa hodnotiacich nadväzujúcich opatrení 
ESVČ dva roky po predložení správy EP o strategickej komunikácii EÚ s cieľom 
bojovať s propagandou tretích strán zameranou proti Únii

Európsky parlament,

– so zreteľom na článok 11 Charty základných práv Európskej únie, ktorý zaručuje 
slobodu zastávať názory a prijímať a rozširovať informácie a myšlienky bez 
zasahovania orgánov verejnej moci a bez ohľadu na hranice, ako aj rešpektovanie 
slobody a plurality médií,

– so zreteľom na článok 113 rokovacieho poriadku,

1. odporúča Rade a podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné 
veci a bezpečnostnú politiku, aby:

a) vyjadrili znepokojenie nad zhoršujúcou sa situáciou médií a prípadmi novinárov, 
blogerov a používateľov sociálnych médií, ktorí sa stávajú terčom len preto, že 
vyjadria svoj názor;

b) zdôraznili, že členské štáty sú schopné riešiť problémy týkajúce sa dezinformácií, 
propagandy a útokov proti volebným procesom v jednotlivých krajinách a že prílišné 
zasahovanie zo strany EÚ je v rozpore so zásadami subsidiarity a proporcionality;

c) podnietili členské štáty k tomu, aby prijali účinné a jasné právne predpisy, ktoré 
zabezpečia transparentnosť vlastníctva médií, a aby venovali osobitnú pozornosť 
financovaniu, transparentnosti a cieľom mimovládnych organizácií a mienkotvorných 
médií;

d) podnietili platformy sociálnych médií k tomu, aby presadzovali rovnaké podmienky 
pre všetky politické, filozofické a náboženské presvedčenia v súlade s právom na 
slobodu prejavu;

e) odsúdili praktiky platforiem sociálnych médií, ktoré vedú k degradácii, zákazu alebo 
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demonetizácii používateľov sociálnych médií len na základe vyjadrenia ich názoru;

f) dávali pozor na to, aby sa EÚ nestalo samozvaným „ministerstvom pravdy“ a 
neobmedzovalo slobodu prejavu a právo šíriť informácie a myšlienky bez zásahov 
orgánov verejnej moci;

g) predišli tomu, aby sa EÚ stala nástrojom (anti) propagandy, ktorý by umlčal všetky 
formy opozície voči jej rétorike;

h) zabránili vnúteniu autocenzúry občanom EÚ vzbudzovaním strachu z toho, že 
akákoľvek forma kritiky voči EÚ bude umlčaná a/alebo potrestaná;

i) zabezpečili, že sa stratégie proti dezinformáciám a propagande nebudú používať ako 
nástroj na predchádzanie alebo potláčanie kritiky voči EÚ;

2. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto odporúčanie Rade, Komisii a 
podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a 
bezpečnostnú politiku.
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