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7.10.2019 B9-0108/12

Τροπολογία 12
Gwendoline Delbos-Corfield, Tineke Strik
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος B9-0108/2019
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR
Ξένη παρέμβαση σε εκλογικές διαδικασίες και παραπληροφόρηση σε εθνικές και ευρωπαϊκές 
δημοκρατικές διαδικασίες

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να 
αυξηθεί η ευαισθητοποίηση σχετικά με τις 
εκστρατείες παραπληροφόρησης της 
Ρωσίας, καθώς τούτες αποτελούν την 
κύρια πηγή από την οποία προέρχεται η 
παραπληροφόρηση στην Ευρώπη·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να 
αυξηθεί η ευαισθητοποίηση σχετικά με τις 
εκστρατείες παραπληροφόρησης της 
Ρωσίας, καθώς τούτες αποτελούν επί του 
παρόντος την κύρια πηγή από την οποία 
προέρχεται η παραπληροφόρηση στην 
Ευρώπη·
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7.10.2019 B9-0108/13

Τροπολογία 13
Gwendoline Delbos-Corfield, Tineke Strik
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος B9-0108/2019
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR
Ξένη παρέμβαση σε εκλογικές διαδικασίες και παραπληροφόρηση σε εθνικές και ευρωπαϊκές 
δημοκρατικές διαδικασίες

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία 
για το γεγονός ότι συνεχώς έρχονται στο 
φως στοιχεία περί παρέμβασης, συχνά με 
ενδείξεις ξένης επιρροής, κατά την περίοδο 
πριν από όλες τις μεγάλες εθνικές και 
ευρωπαϊκές εκλογικές αναμετρήσεις, ενώ η 
εν λόγω παρέμβαση ωφελεί σε μεγάλο 
βαθμό αντιενωσιακούς, εξτρεμιστές και 
λαϊκιστές υποψηφίους και στοχεύει σε 
συγκεκριμένες μειονότητες και ευάλωτες 
ομάδες, έτσι ώστε να εξυπηρετηθεί ο 
ευρύτερος σκοπός, δηλαδή να υπονομευθεί 
η ελκυστικότητα των δημοκρατικών και 
ισότιμων κοινωνιών·

4. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία 
για το γεγονός ότι συνεχώς έρχονται στο 
φως στοιχεία περί παρέμβασης, συχνά με 
ενδείξεις ξένης επιρροής, κατά την περίοδο 
πριν από όλες τις μεγάλες εθνικές και 
ευρωπαϊκές εκλογικές αναμετρήσεις, ενώ η 
εν λόγω παρέμβαση ωφελεί σε μεγάλο 
βαθμό αντιενωσιακούς, δεξιούς 
εξτρεμιστές και λαϊκιστές υποψηφίους και 
στοχεύει σε συγκεκριμένες μειονότητες και 
ευάλωτες ομάδες, όπως άτομα με 
καταγωγή Ρομά, μουσουλμάνους ή άτομα 
που γίνονται αντιληπτά ως μουσουλμάνοι, 
έτσι ώστε να εξυπηρετηθεί ο ευρύτερος 
σκοπός, δηλαδή να υπονομευθεί η 
ελκυστικότητα των δημοκρατικών και 
ισότιμων κοινωνιών·

Or. en



AM\1190110EL.docx PE637.847v01-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

7.10.2019 B9-0108/14

Τροπολογία 14
Gwendoline Delbos-Corfield, Tineke Strik
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος B9-0108/2019
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR
Ξένη παρέμβαση σε εκλογικές διαδικασίες και παραπληροφόρηση σε εθνικές και ευρωπαϊκές 
δημοκρατικές διαδικασίες

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4a. αναγνωρίζει την ανησυχητική 
τάση των ακροδεξιών ομάδων σε 
ολόκληρο τον κόσμο να χρησιμοποιούν σε 
μεγάλη κλίμακα την παραπληροφόρηση 
σε πλατφόρμες μέσων κοινωνικής 
δικτύωσης· εκφράζει την ανησυχία του 
για το γεγονός ότι αυτού του είδους η 
παραπληροφόρηση έχει επηρεάσει 
αρνητικά την ισότητα των φύλων και τα 
δικαιώματα των ΛΟΑΔΜ·

Or. en
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7.10.2019 B9-0108/15

Τροπολογία 15
Gwendoline Delbos-Corfield, Tineke Strik
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος B9-0108/2019
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR
Ξένη παρέμβαση σε εκλογικές διαδικασίες και παραπληροφόρηση σε εθνικές και ευρωπαϊκές 
δημοκρατικές διαδικασίες

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. καλεί όλους τους εμπλεκόμενους 
παράγοντες να συνεχίσουν τις προσπάθειές 
τους για να εξασφαλίσουν ότι η 
δημοκρατική διαδικασία, καθώς και οι 
εκλογές, προστατεύονται από την ξένη 
παρέμβαση, κρατική ή μη, και από τη 
χειραγώγηση· επισημαίνει, ιδίως, την 
ανάγκη να βελτιωθούν από μικρή ηλικία ο 
γραμματισμός στα μέσα επικοινωνίας και η 
αγωγή του πολίτη, έτσι ώστε να μπορούν 
εκείνοι στους οποίους στοχεύουν οι 
εκστρατείες παραπληροφόρησης να 
εντοπίζουν τις μεροληπτικές πληροφορίες· 
ενθαρρύνει, συνεπώς, τα κράτη μέλη να 
συμπεριλάβουν στα σχολικά τους 
προγράμματα ειδικά μαθήματα σχετικά με 
τον γραμματισμό στα μέσα επικοινωνίας, 
καθώς και να αναπτύξουν ενημερωτικές 
εκστρατείες με στόχο τις ομάδες του 
πληθυσμού που είναι πιο ευάλωτες στην 
παραπληροφόρηση·

13. καλεί όλους τους εμπλεκόμενους 
παράγοντες να συνεχίσουν τις προσπάθειές 
τους για να εξασφαλίσουν ότι η 
δημοκρατική διαδικασία, καθώς και οι 
εκλογές, προστατεύονται από την ξένη 
παρέμβαση, κρατική ή μη, και από τη 
χειραγώγηση· επισημαίνει, ιδίως, την 
ανάγκη να βελτιωθούν από μικρή ηλικία ο 
γραμματισμός στα μέσα επικοινωνίας και η 
αγωγή του πολίτη μέσω του πολιτισμού 
και της σχολικής εκπαίδευσης, έτσι ώστε 
να μπορούν εκείνοι στους οποίους 
στοχεύουν οι εκστρατείες 
παραπληροφόρησης να εντοπίζουν τις 
μεροληπτικές πληροφορίες· ενθαρρύνει, 
συνεπώς, τα κράτη μέλη να 
συμπεριλάβουν στα σχολικά τους 
προγράμματα ειδικά μαθήματα σχετικά με 
τον γραμματισμό στα μέσα επικοινωνίας, 
καθώς και να αναπτύξουν ενημερωτικές 
εκστρατείες με στόχο τις ομάδες του 
πληθυσμού που είναι πιο ευάλωτες στην 
παραπληροφόρηση·

Or. en


