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• úprava predpisov s cieľom zefektívniť reakcie na hrozby

• ochrana volieb pred zasahovaním zo strany Ruska

• podpora štátov pridružených k EÚ a krajín západného Balkánu

EP vyzýva na zintenzívnenie boja proti nepriateľskej propagande - ©Michael Borgers/123RF/European Union – EP

SK Tlačové oddelenie, Generálne riaditeľstvo komunikácie
Európsky parlament - Tlačový hovorca: Jaume Duch Guillot
Vytočte telefónnu ústredňu (32-2) 28 33000

1 I 4



Hlavným zdrojom nepravdivých správ v Európe sú dezinformačné kampane Ruska,
uvádza sa v stredu schválenom uznesení, ktoré kritizuje aj čoraz agresívnejšie kroky
Číny, Iránu a Severnej Kórey.
 
Európsky parlament prostredníctvom uznesenia, ktoré plénum schválilo pomerom hlasov 489
(za): 148 (proti): 30 (zdržalo sa hlasovania), ostro odsúdil čoraz agresívnejšie pokusy Ruska,
Číny, Iránu a Severnej Kórey oslabiť normatívne základy a zásady európskych demokracií a
zvrchovanosť krajín Východného partnerstva.
 
Poslanci v uznesení, ktoré hodnotí doterajšie úsilie EÚ v boji proti nepriateľskej propagande
zahraničných aktérov, vyzývajú členské štáty, aby zvážili vytvorenie právneho rámca na úrovni
EÚ aj na medzinárodnej úrovni na riešenie hybridných hrozieb.
 
Reakcia na ruské dezinformácie
 
Parlament  požaduje opatrenia na zvyšovanie povedomia o dezinformačných kampaniach
Ruska,  ktoré  predstavujú  hlavný zdroj  dezinformácií  v  Európe.  Poslanci  tiež  vyzývajú  na
posilnenie pracovnej skupiny East StratCom, zriadenej v roku 2015, ktorá by sa mala stať
plnohodnotným útvarom Európskej služby pre vonkajšiu činnosť zameraným na vysporiadanie
sa s ruskou nepriateľskou propagandou.
 
Zodpovednosť prevádzkovateľov internetových služieb 
 
Poslanci  vyzvali  na reguláciu  spoločností  pôsobiacich v  oblasti  sociálnych médií,  služieb
doručovania správ a webových vyhľadávačov. Spoločnosti by mali byť zodpovedné za rýchle
odstraňovania systémových falošných správ. Zodpovedným orgánom by sa zároveň malo
umožniť  zistenie totožnosti  autorov a sponzorov politického obsahu.
 
Ochrana volieb
 
Uznesenie  dôrazne odsudzuje  akékoľvek zasahovanie  tretích  strán do volieb a  referend.
Parlament v tejto súvislosti vyzval členské štáty na novelizáciu ich vnútroštátnych volebných
predpisov tak, aby umožňovali efektívne a proaktívne pôsobenie voči hrozbám vyplývajúcim z
dezinformačných kampaní, kybernetických útokov a zločinov a porušovania slobody volebného
prejavu.
 
Členské štáty by podľa poslancov mali podporovať krajiny pridružené k EÚ a štáty západného
Balkánu v úsilí  o zaistenie dôslednej ochrany ich volebných procesov pred nepriateľskými
propagandistickými aktivitami.
 
Parlament zároveň v utorok schválil  legislatívny návrh, ktorý zavádza finančné postihy pre
európske politické strany a nadácie za zámerné zneužívanie osobných údajov vo svojich
kampaniach pred európskymi voľbami. Nariadenie, ktoré je reakciou na odhalenia týkajúce sa
britského referenda o vystúpení krajiny z EÚ a na škandál spoločností Facebook a Cambridge
Analytica, by malo pomôcť zabrániť zneužívaniu osobných údajov pred májovými voľbami do
Európskeho parlamentu.
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https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/2116/-questions-and-answers-about-the-east-stratcom-task-force_en
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20190308IPR30923/personal-data-misuse-in-political-campaigns-new-rules-for-financial-sanctions


•

•
•

Vyhlásenie spravodajkyne
 
„Dezinformácie sú otravou pre srdcia a mysle. Nemôžeme viac popierať fakt, že naše inštitúcie
a spoločnosti sú cieľom nepriateľskej propagandy Kremľa, ktorá je súčasťou širšej stratégie.
Našťastie máme viac skúseností, odhodlania a jednoty na to, aby sme proti takýmto aktivitám
bojovali.  Naša odpoveď je závislá na odolných spoločnostiach,  transparentných médiách,
podpore pluralizmu a predchádzaní cenzúre,‟ uviedla spravodajkyňa Anna Elżbieta Fotyga
(ECR, PL).
 
Súvislosti
 
Schválený text  hodnotí  opatrenia prijaté Európskou službou pre vonkajšiu  činnosť  od 23.
novembra 2016, keď poslanci schválili uznesenie o strategickej komunikácii EÚ zameranej na
boj s propagandou.
 
Postup: 
 

Riadny legislatívny postup (spolurozhodovanie), dohoda v 1. čítaní (osobné údaje)
 

Typy dokumentov: 
 

Nariadenie (osobné údaje) 
Nelegislatívne uznesenie (nepriateľská propaganda)
 

Kontakty 
 
 

Užitočné odkazy
Schválený text bude k dispozícii tu (zvoľte dátum 12.03.2019)
Záznam rozpravy (12.03.2019)
Propaganda namierená proti EÚ je čoraz sofistikovanejšia (rozhovor so spravodajkyňou)
EU vs Disinfo
Priebeh prerokúvania
Audiovizuálny materiál

Snježana KOBEŠĆAK SMODIŠ
Tlačová atašé

(+32) 2 28 32547 (BXL)
(+32) 470 96 08 19
@EP_ForeignAff
snjezana.kobescak@europarl.europa.eu
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http://www.europarl.europa.eu/meps/sk/28353/ANNA+ELZBIETA_FOTYGA/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/sk/28353/ANNA+ELZBIETA_FOTYGA/home
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0441+0+DOC+XML+V0//SK
http://www.europarl.europa.eu/plenary/sk/texts-adopted.html
http://www.europarl.europa.eu/plenary/sk/debate-details.html?date=20190312&detailBy=date
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/eu-affairs/20190130STO24604/propaganda-namierena-proti-eu-je-coraz-sofistikovanejsia-rozhovor
https://euvsdisinfo.eu/
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2018/2115(INI)
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home
https://twitter.com/EP_ForeignAff
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