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Pasiūlymas dėl rezoliucijos (Darbo tvarkos taisyklių 181 straipsnio 3 dalis), kuriuo 
keičiamas ne teisėkūros pasiūlymas dėl rezoliucijos A9–0205/2020

Europos Parlamento rezoliucija „Žiniasklaidos laisvės stiprinimas: žurnalistų apsauga 
Europoje, neapykantos retorika, dezinformacija ir platformų vaidmuo“

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į 1966 m. Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą (TPPTP), ypač į 
jo 19 straipsnį,

– atsižvelgdamas į JT Žmogaus teisių komiteto bendrąją pastabą Nr. 34 dėl TPPTP 19 
straipsnio (laisvės turėti savo įsitikinimus ir saviraiškos laisvės),

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutartį ir į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 11 straipsnį, kuriame 
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 2018 m. gruodžio 5 d. Komisijos kovos su dezinformacija veiksmų 
planą,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Kultūros ir švietimo komiteto nuomonę,

– atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą (A9-
0205/2020),

A. kadangi žiniasklaidos laisvė, pliuralizmas, žurnalistų nepriklausomumas ir saugumas 
yra esminiai teisės į saviraiškos laisvę ir gauti informacijos elementai; kadangi kai 
kuriose valstybėse narėse pagrindinėse žiniasklaidos priemonėse pateikiama tik 
subjektyvi kairiųjų pažiūras atspindinti informacija;
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B. kadangi valstybinės žiniasklaidos priemonės išplėtė savo veiklą ir dabar aktyviai veikia 
internete ir socialinės žiniasklaidos platformose, dažnai perteikdamos naratyvą, kuris 
nėra kritiškas vyriausybės veiksmams;

C. kadangi, viena vertus, socialinės žiniasklaidos platformoms, pvz., „Twitter“ ir 
„Facebook“, taikomas vyriausybės reguliavimas ir, kita vertus, šios platformos pradėjo 
įgyvendinti nolens volens savicenzūros politiką, pagal kurią socialinės žiniasklaidos 
naudotojų, įskaitant Jungtinių Amerikos Valstijų prezidentą, įrašai cenzūruojami arba 
pašalinami, o socialinės žiniasklaidos naudotojai netgi blokuojami, kad negalėtų 
naudotis šiomis platformomis, po to, kai pačių socialinių platformų pasamdyti 
vadinamieji faktų tikrintojai nustato, kad tų naudotojų įrašai yra klaidingi;

D. kadangi buvo žinoma, kad 2019 m. gruodžio mėn. Kinija skleidė dezinformaciją apie 
COVID-19 protrūkį; kadangi Europos išorės veiksmų tarnyba (EIVT) tai slėpė ir 
sumenkino šią padėtį;

E. kadangi 2020 m. rugsėjo mėn. išėjo dokumentinis serialas „Estonia: radinys, kuris 
keičia viską“ (angl. „Estonia: The Discovery That Changes Everything“), kuriame tirtas 
1994 m. kelto „Estonia“ nuskendimas ir nustatyta, kad laivo korpuse yra keturių metrų 
skylė, kuri anksčiau nebuvo aptikta ir užregistruota; kadangi šie nauji įrodymai 
prieštarauja oficialiam paaiškinimui, kodėl šis keltas nuskendo; kadangi 1995 m. 
Švedija, Suomija, Estija, Latvija, Lenkija, Danija, Rusija ir Jungtinė Karalystė pasirašė 
susitarimą dėl kelto „Estonia“, kuriame šios šalys paskelbė tos vietos neliečiamumą ir 
uždraudė savo piliečiams artintis prie kelto nuolaužų; kadangi nuo to laiko žurnalistas 
Henrik Evertsson ir su juo dirbantis operatorius Linus Andersson buvo suimti ir 
apkaltinti „laidojimo vietos išniekinimu“ ir jiems gali būti skirta dvejų metų laisvės 
atėmimo bausmė, jei jie bus pripažinti kaltais teismo proceso, kurį numatyta pradėti 
Geteborge 2021 m. sausio mėn., metu;

F. kadangi Europos Parlamentas ne kartą reiškė susirūpinimą dėl dezinformacijos grėsmės; 
kadangi opozicinės partijos neproporcingai ir neteisingai kaltinamos tuo, kad naudoja 
šią dezinformaciją ir kad ji joms yra palanki;

G. kadangi Europos Parlamentas išleido 36,3 mln. eurų Europos mokesčių mokėtojų pinigų 
savo komunikacijos kampanijai, skirtai 2019 m. Europos Parlamento rinkimams, kuri 
neatspindėjo vienodai visų politinių ypatumų ir įvairių Europos vizijų visoje ES;

1. mano, kad teisė į saviraiškos laisvę yra viena iš pagrindinių pilietinių laisvių, kuri per 
visą istoriją buvo mūsų Vakarų demokratinių valstybių skiriamasis požymis;

2. pabrėžia, kad vyriausybės ir valdžios institucijos neturėtų kovoti su dezinformacija, kol 
nėra aiškios galimybės atskirti, kur yra kova su dezinformacija ir kur yra cenzūra; 
pažymi, kad neįmanoma nustatyti galutinio teisėjo, kuris pasakytų, kas yra 
dezinformacija, ir kad vyriausybės neturėtų dalyvauti priimant tokius sprendimus;

3. mano, kad pernelyg bendra ir neapibrėžta neapykantos retorikos apibrėžtis gali būti 
neveiksminga ir lemti neproporcingą ir savavališką naudojimą, kenkiantį saviraiškos 
laisvei ir iškreipiantį pirminius ketinimus;

4. pabrėžia, kad valstybės narės sugeba spręsti susirūpinimą keliančius klausimus, 
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susijusius su saviraiškos ir spaudos laisve, dezinformacija ir propaganda, savo šalyse ir 
kad ES kišimasis prieštarauja subsidiarumo ir proporcingumo principams;

5. ragina valstybes nares priimti veiksmingus ir aiškius teisės aktus, kuriais būtų 
užtikrintas žiniasklaidos nuosavybės skaidrumas, ir ypatingą dėmesį skirti pagrindinių 
žiniasklaidos priemonių finansavimui, skaidrumui ir tikslams;

6. pabrėžia, kad būtina paisyti žiniasklaidos nepriklausomumo ir vietoj jos nenustatinėti 
jos darbotvarkės; mano, kad visuomeniniai transliuotojai turi specialiąją pareigą teikti 
neutralią informaciją ir nenustatinėti politinės darbotvarkės;

7. paiso privačių bendrovių teisės pačioms nustatyti savo verslo modelius; vis dėlto skatina 
socialinės žiniasklaidos platformas sudaryti vienodas sąlygas visiems politiniams, 
filosofiniams ir religiniams įsitikinimams, paisant teisės į saviraiškos laisvę; smerkia 
socialinės žiniasklaidos platformų taikomą savicenzūros praktiką, kurią vykdant 
socialinės žiniasklaidos naudotojai žeminami, blokuojami arba diskredituojami vien tik 
dėl to, kad pareiškia savo nuomonę; mano, kad saviraiškos laisvę reglamentuojančių 
teisės aktų nustatymas ir platformų turinio reguliavimas turi likti valstybės narių 
prerogatyva, įskaitant pastangas kontroliuoti šių socialinės žiniasklaidos platformų 
monopolį ar beveik monopolį, kad būtų apsaugota laisva rinka ir demokratija;

8. pabrėžia, kad bet koks vykdomosios valdžios dalyvavimas šalinant, keičiant asmeninę 
nuomonę ar viešąją nuomonę arba jai darant įtaką galėtų pažeisti žodžio laisvės 
principą, kurio tikslas –  apsaugoti teisę į žodžio laisvę nuo vyriausybės įsikišimo; 
pažymi, kad bet kokiems tiesioginiams ar netiesioginiams vyriausybės veiksmams, pvz., 
kai socialinės žiniasklaidos platformos yra priverstos reguliuoti turinį, turi būti galima 
taikyti nacionalinę teisminę priežiūrą, kad vykdomoji valdžia netaikytų cenzūros ir kad 
būtų užtikrintas valdžių atskyrimas;

9. primena, jog ES turėtų neprimesti savo piliečiams savicenzūros skleisdama baimę, kad 
bet kokios formos kritika ES atžvilgiu bus nutildyta ir (arba) už ją bus baudžiama; 
pabrėžia, kad kovos su dezinformacija ir propaganda strategijos neturėtų būti 
naudojamos kaip priemonės kritikai, nukreiptai prieš ES, uždrausti arba jai nuslopinti;

10. pažymi, kad Kinija sąmoningai neatskleidė informacijos apie COVID-19 pandemiją ir 
skleidė dezinformaciją per ligos protrūkį, o EIVT, užuot teisingai nurodžiusi Kinijos 
veiksmų mastą, pasidavė Kinijos spaudimui;

11. pabrėžia, kad kaltinimai kišimu į rinkimus turėtų būti grindžiami tvirtais ir svariais 
įrodymais, o ne nepagrįstais teiginiais, kaip atsitiko po referendumo dėl „Brexit’o“; 
pažymi, kad tais atvejais, kai nesama tvirtų įrodymų apie užsienio šalių kišimąsi į 
rinkimus, gali rastis dezinformacijos kampanijų;

12. pažymi, kad esama daug istorinių pavyzdžių, kai vyriausybės buvo pagrindinės 
klaidingos informacijos skleidėjos, pavyzdžiui, tvirtinimai, kad visi ekonominiai 
migrantai yra pabėgėliai, kad migracija nėra susijusi su terorizmu arba kad Irakas turi 
masinio naikinimo ginklų;

13. yra susirūpinęs dėl H. Evertssono ir L. Anderssono suėmimo po to, kai buvo išleistas 
dokumentinis filmas apie nuskendusį keltą „Estonia“, ypač dėl to, kad, regis, jų 
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suėmimas – tai tiesioginis teisės skleisti informaciją ir nuomonės bei spaudos laisvės 
pažeidimas ir yra veiksmas, kurį būtų galima tikėtis išvysti diktatoriškoje trečiojo 
pasaulio šalyje; reiškia abejones dėl to, ar yra teisėtas 1995 m. susitarimas dėl kelto 
„Estonia“, kuriuo kriminalizuojamas prisiartinimas prie kelto „Estonia“ nuolaužų; 
atsižvelgdamas į tai, mano, kad, Komisija, kuri praeityje labai daug kalbėjo apie 
žurnalistų apsaugos nuo išpuolių ir patraukimo baudžiamojon atsakomybėn svarbą, 
ypač trečiosiose šalyse, turėtų laikytis tokios pačios pozicijos ir šiuo atveju, kai liberali 
ES valstybė traukia žurnalistus baudžiamojon atsakomybėn už puikų tiriamąjį darbą, 
kuris akivaizdžiai atitinka viešąjį interesą;

14. pažymi, kad sąmoningas dezinformacijos skleidimas prieš dešiniosios pakraipos 
politines partijas turi didelį poveikį rinkimų rezultatams ir todėl kenkia vienodoms 
politinėms sąlygoms ir pačiai demokratijos struktūrai; pabrėžia, kad turėtų būti 
kovojama su visų formų dezinformacija, įskaitant dezinformaciją, nukreiptą prieš 
dešiniosios pakraipos partijas, laikantis tokių europietiškų vertybių, kaip lygybė, teisės 
viršenybė ir demokratija;

15. įspėja apie riziką, kad ES gali pradėti save laikyti „tiesos ministerija“ ir imti riboti 
saviraiškos laisvę ir teisę skleisti informaciją bei idėjas nesikišant valdžios 
institucijoms; ragina ES stengtis, kad ji netaptų (kontr)propagandos mašina, kuri 
nutildytų visų formų pasipriešinimą jos naratyvui apie vis glaudesnę Sąjungą;

16. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių 
vyriausybėms bei parlamentams.

Or. en


