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Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. salută faptul că activitățile Curții, în 
special rapoartele sale speciale, se bucură 
de o creștere puternică a interesului în 
mass-media; salută faptul că Curtea va 
continua să își promoveze publicațiile pe 
canalele de comunicare socială; ia act cu 
interes de faptul că majoritatea publicațiilor 
Curții sunt disponibile pe site-ul său de 
internet prin intermediul unui link de 
căutare; ia act de faptul că rapoartele care 
au atras cea mai mare atenție mediatică 
în 2018 au fost rapoartele speciale privind 
rețeaua feroviară europeană de mare viteză, 
privind eficiența operațională a gestionării 
crizelor bancare de către Banca Centrală 
Europeană și privind Instrumentul pentru 
refugiații din Turcia; salută strategia de 
comunicare digitală a Curții de a colabora 
cu părți interesate neinstituționale, cum ar 
fi grupurile de reflecție, ONG-urile, 
asociațiile industriale și mediul academic, 
care pot acționa ca multiplicatori ai 
mesajelor Curții; încurajează în 
continuare utilizarea platformelor de 
comunicare socială cu sursă deschisă 
gratuite, cu găzduire proprie, acordând o 
atenție deosebită protecției datelor 
utilizatorilor;
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