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Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar l-indħil elettorali barrani u d-
diżinformazzjoni fil-proċessi demokratiċi nazzjonali u Ewropej
(2019/2810(RSP))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tas-26 ta' April 2018 bit-titolu "L-
indirizzar tad-diżinformazzjoni online: Approċċ Ewropew"(COM(2018)0236),

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kummissjoni dwar l-implimentazzjoni tal-Pjan ta' 
Azzjoni kontra d-Diżinformazzjoni tal-14 ta' Ġunju 2019 (JOIN(2019)0012),

– wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew tat-18 ta' Ottubru 2018,

– wara li kkunsidra l-istudju bit-titolu "Automated tackling of disinformation" (L-
indirizzar awtomatiku tad-diżinformazzjoni), ippubblikat mid-Direttorat Ġenerali għas-
Servizzi ta' Riċerka Parlamentari tal-Parlament Ewropew tal-15 ta' Marzu 20191,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-12 ta' Marzu 2019 dwar it-theddid għas-
sigurtà marbut mal-preżenza teknoloġika Ċiniża li qed tiżdied fl-UE u azzjoni possibbli 
fil-livell tal-UE biex jitnaqqas dan it-theddid2,

– wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tiegħu tat-13 ta' Marzu 2019 lill-Kunsill u lill-
Viċi President tal-Kummissjoni / Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet 
Barranin u l-Politika ta' Sigurtà dwar l-analiżi tas-segwitu mogħti mis-SEAE sentejn 
wara r-Rapport tal-Parlament Ewropew dwar komunikazzjoni strateġika tal-UE biex 
tikkontrobatti l-propaganda kontriha minn partijiet terzi3,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-25 ta' Ottubru 2018 dwar l-użu tad-data tal-
utenti ta' Facebook minn Cambridge Analytica u l-impatt fuq il-protezzjoni tad-data4,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-12 ta' Diċembru 2018 dwar ir-rapport annwali 
dwar l-implimentazzjoni tal-Politika ta' Sigurtà u ta' Difiża Komuni5,

– wara li kkunsidra d-Dsatax-il Rapport ta' Progress lejn Unjoni tas-Sigurtà effettiva u 
ġenwina tal-Kummissjoni tal-24 ta' Lulju 2019 (COM(2019)0353),

– wara li kkunsidra r-Regolament (UE) 2016/679 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 
tas-27 ta' April 2016 dwar il-protezzjoni tal-persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta' 
data personali u dwar il-moviment liberu ta' tali data, u li jħassar id-Direttiva 95/46/KE 

1 Direttorat Ġenerali għas-Servizzi ta' Riċerka Parlamentari, Unità tal-Prospettiva Xjentifika, 15 ta' Marzu 2019.
2 Test adottati, P8_TA(2019)0156.
3 Test adottati, P8_TA(2019)0187.
4 Test adottati, P8_TA(2018)0433.
5 Test adottati, P8_TA(2018)0514.
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(ir-Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data)6,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni tas-6 ta' Ġunju 2018 għal regolament tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-programm Ewropa Diġitali għall-
perjodu 2021-2027 (COM(2018)0434),

– wara li kkunsidra d-dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni tas-
17 ta' Settembru 2019 dwar l-indħil elettorali barrani u d-diżinformazzjoni fil-proċessi 
demokratiċi nazzjonali u Ewropej

– wara li kkunsidra l-Artikolu 132(2) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A. billi tentattivi minn atturi internazzjonali, inklużi l-Unjoni Ewropea u atturi mhux statali 
appoġġati mill-UE, biex jeżerċitaw influwenza fuq it-teħid ta' deċiżjonijiet permezz ta' 
interferenzi huma parti minn tendenza usa' esperjenzata mid-demokraziji madwar id-
dinja;

B. billi l-indħil jista' jieħu għadd kbir ta' forom, inklużi kampanji ta' diżinformazzjoni fuq 
il-midja soċjali biex isawru l-opinjoni pubblika, attakki ċibernetiċi mmirati lejn 
infrastruttura kritika u spjunaġġ industrijali;

C. billi l-indħil elettorali tal-UE lil hinn mill-fruntiera tagħha jikkostitwixxi sfida kbira 
peress li joħloq riskji serji għas-soċjetajiet u l-istituzzjonijiet demokratiċi Ewropej, id-
drittijiet u l-libertajiet fundamentali, l-istat tad-dritt, is-sigurtà, il-ġid ekonomiku u, fl-
aħħar mill-aħħar, is-sovranità;

D. billi l-interkonnessjoni globali tan-nies u l-ekonomiji b'mezzi diġitali u teknoloġiji 
ġodda żiedet l-għodod għad-dispożizzjoni ta' atturi internazzjonali, inkluż l-UE tinvolvi 
ruħha fi ndħil lil hinn mill-fruntieri tagħha; billi l-pjattaformi tal-midja jistgħu faċilment 
jiġu sfruttati biex ixerrdu d-diżinformazzjoni u l-aħbarijiet foloz;

E. billi jeħtieġ li titqajjem kuxjenza dwar il-kampanji ta' diżinformazzjoni tal-UE, peress li 
dan jikkostitwixxi wieħed mis-sorsi ewlenin ta' diżinformazzjoni fl-Ewropa;

1. Jenfasizza li l-libertà tal-kelma u tal-espressjoni kif ukoll il-pluraliżmu tal-midja huma 
fil-qalba tas-soċjetajiet demokratiċi reżiljenti, u jipprovdu l-aqwa salvagwardji kontra l-
kampanji ta' diżinformazzjoni u l-propaganda ostili;

2. Jenfasizza d-dritt individwali taċ-ċittadini kollha tal-Istati Membri li jisiltu l-
informazzjoni minn fejn jagħżlu huma, mingħajr ma jkunu kkontrollati jew 
immanipulati minn xi gvern jew istituzzjoni tal-UE; 

3. Itenni li propaganda sponsorjata mill-UE fl-elezzjonijiet, bħar-referendum dwar il-
Brexit tar-Renju Unit, iddgħajjef id-dritt tan-nies li jgħidu tagħhom fil-gvern ta' 
pajjiżhom, direttament jew permezz ta' rappreżentanti magħżula liberament, kif minqux 
fid-Dikjarazzjoni Universali tad-Drittijiet tal-Bniedem;

4. Jikkundanna bil-qawwa l-użu persistenti tal-propaganda tal-UE fl-iskejjel tat-tfal żgħar 

6 ĠU L 119, 4.5.2016, p. 1.
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u tal-primarja fl-Istati Membri tal-UE;

5. Jikkundanna bil-qawwa n-nefqa fuq il-propaganda tal-UE fl-Istati Membri;

6. Jinnota li ma hemm ebda evidenza inkonfutabbli ta' ndħil Russu fl-elezzjonijiet Ewropej 
u li, wara investigazzjoni fit-tul, ir-Rapport Mueller dwar l-attività Russa fl-elezzjonijiet 
tal-Istati Uniti mhuwiex konklużiv; jinnota wkoll li l-istampa internazzjonali qajmet 
dubji dwar l-interferenza possibbli ta' xi gvernijiet tal-Istati Membri matul l-aħħar 
kampanja elettorali presidenzjali tal-Istati Uniti;

7. Jinnota li mhuwiex ċar jekk l-hekk imsejjaħ moviment tal-klima jikkostitwixxix 
theddida ibrida, peress li huwa ffinanzjat minn atturi privati u possibbilment statali 
sabiex jinfluwenzaw it-teħid ta' deċiżjonijiet politiċi fi ħdan l-UE u minnha għad-
detriment taċ-ċittadini tagħha; jistieden lill-Kummissjoni teżamina l-isfond finanzjarju 
tal-moviment tal-klima għal kwalunkwe ndħil barrani;

8. Jistieden lill-Kummissjoni toqgħod attenta li l-UE ma toħloqx "Ministeru tal-Verità" fl-
isforzi tagħha biex tiġġieled id-diżinformazzjoni, u b'hekk tnaqqas il-libertà tal-kelma u 
d-dritt tal-għoti tal-informazzjoni u l-ideat mingħajr l-indħil tal-awtoritajiet pubbliċi;

9. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jipprevjenu lill-UE milli ssir magna ta' 
(kontro)propaganda li ssikket kull forma ta' oppożizzjoni kontra n-narrattiva tagħha;

10. Jistieden lill-Kummissjoni tevita li timponi awtoċensura fuq iċ-ċittadini tal-Istati 
Membri billi toħloq il-biża' li kwalunkwe forma ta' kritika kontra l-UE se tiġi msikkta 
u/jew sanzjonata;

11. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jiżguraw li l-istrateġiji kontra d-
diżinformazzjoni u l-propaganda ma jintużawx bħala għodda biex jipprevjenu jew 
joħonqu l-kritika kontra l-UE;

12. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-
Kumissjoni, lill-Kunsill u lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri.


