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Pranešimas A8-0031/2019
Anna Elżbieta Fotyga
Tolesni veiksmai, kurių ėmėsi EIVT, praėjus dvejiems metams po to, kai buvo paskelbtas EP 
pranešimas dėl ES strateginės komunikacijos, siekiant neutralizuoti prieš ją nukreiptą trečiųjų 
šalių propagandą
(2018/2115(INI))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos (Darbo tvarkos taisyklių 170 straipsnio 3 dalis), keičiantis su 
teisės aktų leidyba nesusijusį pasiūlymą dėl rezoliucijos A8–0031/2019

Europos Parlamento rekomendacija dėl tolesnių veiksmų, kurių ėmėsi EIVT, praėjus 
dvejiems metams po to, kai buvo paskelbtas EP pranešimas dėl ES strateginės 
komunikacijos, siekiant neutralizuoti prieš ją nukreiptą trečiųjų šalių propagandą

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 11 straipsnį, pagal kurį 
numatyta laisvė turėti savo įsitikinimus, gauti bei skleisti informaciją ir idėjas nesikišant 
valdžios institucijoms ir nepaisant valstybinių sienų, taip pat gerbiama žiniasklaidos 
laisvė ir pliuralizmas,

– atsižvelgdamas į Europos Parlamento Darbo tvarkos taisyklių 113 straipsnį,

1. rekomenduoja Tarybai ir Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai 
įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai:

a) išreikšti susirūpinimą dėl mažėjančios žiniasklaidos laisvės ir išpuolių prieš žurnalistus, 
tinklaraštininkus ir socialinių tinklų naudotojus tik dėl to, kad jie (iš)reiškia savo 
nuomonę;

b) pabrėžti, kad valstybės narės yra pajėgios spręsti problemas, susijusias su 
dezinformacija, propaganda ir išpuoliais prieš jų rinkimų procesus, ir kad pernelyg 
didelis ES kišimasis prieštarauja subsidiarumo ir proporcingumo principams;

c) (pa)raginti valstybes nares priimti veiksmingus ir aiškius teisės aktus, kuriais būtų 
užtikrintas žiniasklaidos nuosavybės skaidrumas, ir ypatingą dėmesį skirti 
nevyriausybinių organizacijų ir pagrindinių žiniasklaidos priemonių finansavimui, 
skaidrumui ir tikslams;

d) skatinti socialinės žiniasklaidos platformas sudaryti vienodas sąlygas visiems 
politiniams, filosofiniams ir religiniams įsitikinimams, atsižvelgiant į teisę į saviraiškos 
laisvę;
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e) pasmerkti atvejus, kai socialinės žiniasklaidos platformos žemina savo naudotojus, 
nesuteikia jiems prieigos arba neišmoka atlyginimo tik dėl to, kad jie išreiškia savo 
nuomonę;

f) neleisti, kad ES save laikytų „tiesos ministerija“ ir atitinkamai ribotų saviraiškos laisvę 
ir teisę skleisti informaciją bei idėjas nesikišant valdžios institucijoms;

g) neleisti ES tapti propagandai besipriešinančiu aparatu, slopinančiu visų formų 
opoziciją, prieštaraujančią jai pačiai;

h) neleisti susidaryti padėčiai, kad ES piliečiai pradėtų taikyti savicenzūrą baimindamiesi, 
jog dėl bet kokios ES kritikos jie bus nutildyti ir (arba) nubausti;

i) užtikrinti, kad kovos su dezinformacija ir propaganda strategijos nebūtų naudojamos 
kaip priemonė ES kritikai uždrausti arba jai nuslopinti;

2. paveda Pirmininkui perduoti šią rekomendaciją Tarybai, Komisijai ir Komisijos 
pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir 
saugumo politikai.
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