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Euroopa välisteenistuse järelmeetmed kaks aastat pärast EP raportit, milles käsitleti ELi
strateegilist kommunikatsiooni vastusammuna tema vastu suunatud kolmandate osapoolte
propagandale
(2018/2115(INI))
Resolutsiooni ettepanek (kodukorra artikli 170 lõige 3), millega soovitakse asendada
muu kui seadusandliku resolutsiooni ettepanek A8-0031/2019
Euroopa Parlamendi soovitus Euroopa välisteenistuse järelmeetmete kohta kaks aastat
pärast EP raportit, milles käsitleti ELi strateegilist kommunikatsiooni vastusammuna
tema vastu suunatud kolmandate osapoolte propagandale
Euroopa Parlament,
–

võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklit 11, milles on sätestatud
arvamusvabadus ning vabadus saada ja levitada teavet ja ideid avaliku võimu
sekkumiseta ning sõltumata riigipiiridest ning nõutud, et austataks massiteabevahendite
vabadust ja mitmekesisust,

–

võttes arvesse kodukorra artiklit 113,

1.

soovitab nõukogul ja komisjoni asepresidendil ning liidu välisasjade ja
julgeolekupoliitika kõrgel esindajal:
a) väljendada muret selle pärast, et meediavabaduse olukord halveneb ning ajakirjanikke,
blogijaid ja sotsiaalmeedia kasutajaid on rünnatud üksnes arvamuse avaldamise pärast;
b) rõhutada, et liikmesriigid saavad väärinfo, propaganda ja valimistevastaste rünnakutega
seotud probleeme lahendada oma riigis ning ELi liigne sekkumine oleks vastuolus
subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõttega;
c) innustada liikmesriike vastu võtma mõjusad ja selged õigusaktid, millega tagataks
meediaomandi läbipaistvus, ning pöörama eritähelepanu valitsusväliste
organisatsioonide ja peavoolumeediaväljaannete rahastamisele, läbipaistvusele ja
eesmärkidele;
d) innustada sotsiaalmeediaplatvorme soodustama kooskõlas väljendusvabadusega
kõikidele poliitiliste, filosoofiliste ja usuliste veendumuste kandjatele võrdsete
võimaluste andmist;
e) mõista hukka sotsiaalmeediaplatvormide tava sotsiaalmeedia kasutajate kontosid ainult
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arvamuse avaldamise pärast alandada, blokeerida või kustutada;
f)

tagada, et EList ei saaks isehakanud n-ö tõeministeeriumi, kes piirab arvamusvabadust
ning vabadust saada ja levitada teavet ja ideid avaliku võimu sekkumiseta;

g) vältida seda, et EList saaks (vastu)propagandamasin, kes sunnib vaikima kõik, kes on
selle ideede vastu;
h) vältida seda, et ELi kodanikud oleksid sunnitud end ise tsenseerima, kartes, et
igasugune ELi kohta tehtud kriitika surutakse maha ja/või selle eest määratakse
karistus;
i)
2.

tagada, et väärinfo- ja propagandavastaseid strateegiaid ei kasutataks selleks, et ELi
kohta tehtavat kriitikat ennetada või maha suruda;
teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev soovitus nõukogule, komisjonile ja
komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele
esindajale.

Or. en
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