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Предложение за резолюция
Параграф 12

Предложение за резолюция Изменение

12. приветства факта, че Палатата 
вижда силно нарастване на медийния 
интерес и особено широкото отразяване 
на нейните специални доклади; 
приветства факта, че Палатата ще 
продължи да популяризира своите 
публикации чрез социалните медии; 
отбелязва с интерес, че повечето 
публикации на Палатата са достъпни на 
нейния уебсайт чрез връзка, наречена 
„search publications“ („търсене на 
публикации“); отбелязва, че през 2018 г. 
с най-голямо медийно отразяване бяха 
специалните доклади относно 
европейската високоскоростна 
железопътна мрежа, ефективността на 
работата на Европейската централна 
банка при управлението на кризи в 
банките и Механизма за бежанците в 
Турция; приветства стратегията на 
Палатата в областта на цифровите 
технологии за работа с 
неинституционални заинтересовани 
страни, като мозъчни тръстове, НПО, 
браншови сдружения в индустрията и 
представители на академичните среди 
(които могат да изпълняват ролята на 
мултипликатори на посланията на 
Палатата); насърчава освен това 
използването на безплатни 
платформи на социални мрежи с 
отворен код и самостоятелен 
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публикации“); отбелязва, че през 2018 г. 
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специалните доклади относно 
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мултипликатори на посланията на 
Палатата); 
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хостинг, които отделят специално 
внимание на защитата на данните на 
потребителите;

Or. en


