
AM\1190109PL.docx PE637.847v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

7.10.2019 B9-0108/2

Poprawka 2
Claude Moraes
w imieniu grupy S&D

Projekt rezolucji B9-0108/2019
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR
Ingerencja zewnętrzna w wybory i dezinformacja w krajowych i unijnych procesach 
demokratycznych

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. wyraża głębokie zaniepokojenie 
faktem, że stale są ujawniane dowody 
ingerencji, często z oznakami wpływów 
zewnętrznych, w okresie poprzedzającym 
wszystkie najważniejsze wybory krajowe i 
europejskie, przy czym duża część tej 
ingerencji przynosi korzyści kandydatom 
antyunijnym, ekstremistycznym i 
populistycznym oraz jest skierowana do 
konkretnych mniejszości i grup 
szczególnie narażonych, aby służyć 
ogólnemu celowi podważenia 
atrakcyjności demokratycznych i równych 
społeczeństw;

4. wyraża głębokie zaniepokojenie 
faktem, że stale są ujawniane dowody 
ingerencji, często z oznakami wpływów 
zewnętrznych, w okresie poprzedzającym 
wszystkie najważniejsze wybory krajowe i 
europejskie, przy czym duża część tej 
ingerencji przynosi korzyści kandydatom 
antyunijnym, ekstremistycznym i 
populistycznym oraz jest skierowana do 
konkretnych mniejszości i grup 
szczególnie narażonych, w tym migrantów, 
osób LGBTI i wspólnot religijnych, aby 
służyć ogólnemu celowi podważenia 
atrakcyjności demokratycznych i równych 
społeczeństw;
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Claude Moraes
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Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. uznaje, że przytłaczająca większość 
państw członkowskich wprowadziła 
całkowity lub częściowy zakaz 
przekazywania darowizn zagranicznych 
partiom politycznym i kandydatom; 
przypomina z niepokojem, że nawet tam, 
gdzie przepisy ograniczają źródła 
finansowania politycznego, podmioty 
zagraniczne znalazły sposoby na ich 
ominięcie i zaoferowały wsparcie swoim 
sojusznikom poprzez zaciąganie pożyczek 
w bankach zagranicznych oraz poprzez 
umowy kupna i umowy handlowe oraz 
ułatwianie działalności finansowej;

5. uznaje, że przytłaczająca większość 
państw członkowskich wprowadziła 
całkowity lub częściowy zakaz 
przekazywania darowizn zagranicznych 
partiom politycznym i kandydatom; 
przypomina z niepokojem, że nawet tam, 
gdzie przepisy ograniczają źródła 
finansowania politycznego, podmioty 
zagraniczne znalazły sposoby na ich 
ominięcie i zaoferowały wsparcie swoim 
sojusznikom poprzez zaciąganie pożyczek 
w bankach zagranicznych, jak w 
przypadku Frontu Narodowego w 2016 r., 
poprzez umowy kupna i umowy handlowe, 
jak w przypadku zarzutów zgłoszonych 
przez Der Spiegel i Süddeutsche Zeitung 
w dniu 17 maja 2019 r. przeciwko 
austriackiej Partii Wolności oraz przez 
Buzzfeed i L'Espresso w dniu 10 lipca 
2019 r. przeciwko Lega per Salvini 
Premier, oraz ułatwianie działalności 
finansowej, o czym doniosła prasa 
brytyjska w związku z kampanią Leave.eu;
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