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Projekt rezolucji (art. 181 ust. 3 Regulaminu) w celu zastąpienia projektu rezolucji 
nieustawodawczej A9-0205/2020

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie wzmocnienia wolności mediów: 
ochrona dziennikarzy w Europie, nawoływanie do nienawiści, dezinformacja i rola 
platform

Parlament Europejski,

– uwzględniając Międzynarodowy pakt praw obywatelskich i politycznych (MPPOiP) z 
1966 r., w szczególności jego art. 19,

– uwzględniając komentarz ogólny nr 34 Komitetu Praw Człowieka ONZ do art. 19 
Międzynarodowego paktu praw obywatelskich i politycznych („Wolność opinii i 
wypowiedzi”),

– uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej oraz Traktat o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej,

– uwzględniając art. 11 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej, który przewiduje 
wolność posiadania poglądów oraz otrzymywania i przekazywania informacji i idei bez 
ingerencji władz publicznych i bez względu na granice państwowe, a także 
poszanowanie wolności i pluralizmu mediów,

– uwzględniając plan działania Komisji na rzecz zwalczania dezinformacji z dnia 5 
grudnia 2018 r.,

– uwzględniając art. 54 Regulaminu,

– uwzględniając opinię Komisji Kultury i Edukacji,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i 
Spraw Wewnętrznych (A9-0205/2020),

A. mając na uwadze, że wolność, pluralizm i niezależność mediów oraz bezpieczeństwo 
dziennikarzy są kluczowymi elementami prawa do wolności wypowiedzi i do 
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swobodnego dostępu do informacji; mając na uwadze, że w niektórych państwach 
członkowskich media głównego nurtu przekazują jedynie subiektywną narrację lewicy;

B. mając na uwadze, że media publiczne rozszerzyły swoją działalność i obecnie są 
aktywne w internecie i na platformach mediów społecznościowych, często przekazując 
narrację bezkrytyczną wobec działań władz państwowych;

C. mając na uwadze, że platformy mediów społecznościowych, takie jak Twitter i 
Facebook, z jednej strony podlegają regulacjom państwowym, a z drugiej strony – 
chcąc nie chcąc – zaczęły wprowadzać w życie politykę autocenzury, w ramach której 
posty użytkowników mediów społecznościowych, w tym prezydenta Stanów 
Zjednoczonych, były cenzurowane lub usuwane, a użytkownicy mediów 
społecznościowych byli nawet blokowani i nie mogli korzystać z tych platform po tym, 
jak ich posty były uznawane za nieprawdziwe przez tzw. „kontrolerów faktów” 
zatrudnionych przez same platformy;

D. mając na uwadze, że wiadomo, iż w grudniu 2019 r. Chiny rozpowszechniały 
dezinformację na temat pandemii COVID-19; mając na uwadze, że Europejska Służba 
Działań Zewnętrznych (ESDZ) zatuszowała i zbagatelizowała tę sprawę;

E. mając na uwadze, że we wrześniu 2020 r. wyemitowano serię dokumentalną pt. 
„Estonia: odkrycie, które zmienia wszystko”, w której zbadano zatonięcie promu MS 
Estonia w 1994 r. i ujawniono, że w kadłubie statku był czterometrowy otwór, którego 
wcześniej nie wykryto i nie zarejestrowano; mając na uwadze, że te nowe dowody są 
sprzeczne z oficjalnymi wyjaśnieniami dotyczącymi zatonięcia; mając na uwadze, że w 
1995 r. Szwecja, Finlandia, Estonia, Łotwa, Polska, Dania, Rosja i Zjednoczone 
Królestwo podpisały porozumienie estońskie, w którym uznały miejsce katastrofy za 
strefę nienaruszalną i zabroniły swoim obywatelom zbliżać się do wraku statku; mając 
na uwadze, że dziennikarz Henrik Evertsson wraz z operatorem kamery Linusem 
Anderssonem zostali aresztowani i oskarżeni o „naruszenie powagi miejsca spoczynku 
ofiar” oraz że grozi im kara dwóch lat pozbawienia wolności, jeżeli sąd uzna ich za 
winnych w procesie, który ma się rozpocząć w Göteborgu w styczniu 2021 r.;

F. mając na uwadze, że Parlament Europejski wielokrotnie wyrażał obawy dotyczące 
zagrożenia dezinformacją; mając na uwadze, że partie opozycyjne oskarża się 
nadmiernie i niesprawiedliwie o stosowanie takiej dezinformacji i czerpanie z niej 
korzyści;

G. mając na uwadze, że Parlament Europejski wydał 36,3 mln EUR z pieniędzy 
europejskich podatników na kampanię propagandową dotyczącą wyborów europejskich 
w 2019 r., w której nie zdołano przedstawić w równym stopniu wszystkich delikatnych 
kwestii politycznych i różnych wizji Europy w całej UE;

1. uważa, że prawo do wolności wypowiedzi jest jedną z podstawowych swobód 
obywatelskich i że na przestrzeni całej historii stanowiło znak rozpoznawczy naszych 
zachodnich demokracji;

2. podkreśla, że skoro nie ma wyraźnej możliwości rozróżnienia między walką z 
dezinformacją a cenzurą, rządy i organy publiczne powinny powstrzymać się od 
zwalczania dezinformacji; zauważa, że nie jest możliwe wskazanie arbitra, który 
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mógłby ostatecznie decydować, co stanowi dezinformację, oraz że rządy nie powinny 
angażować się w dokonywanie takich ocen;

3. uważa, że zbyt ogólna i nieokreślona definicja „nawoływania do nienawiści” mogłaby 
być nieskuteczna oraz stosowana w sposób nieproporcjonalny i arbitralny, co byłoby ze 
szkodą dla wolności wypowiedzi i sprzeczne z pierwotnymi intencjami;

4. podkreśla, że państwa członkowskie są w stanie uporać się z obawami dotyczącymi 
wolności wypowiedzi i prasy, dezinformacji i propagandy u siebie, a ingerencja UE jest 
sprzeczna z zasadami pomocniczości i proporcjonalności;

5. zachęca państwa członkowskie, aby przyjęły skuteczne i jasne przepisy zapewniające 
przejrzystość własności mediów oraz zwróciły szczególną uwagę na finansowanie, 
przejrzystość i cele mediów głównego nurtu;

6. podkreśla konieczność poszanowania niezależności mediów i powstrzymania się od 
prób wpływania na ich program; uważa, że nadawcy publiczni mają szczególny 
obowiązek dostarczania neutralnych informacji i powstrzymywania się od ustalania 
programu w oparciu o politykę;

7. szanuje prawo przedsiębiorstw prywatnych do określania własnych modeli 
biznesowych; zachęca jednak platformy mediów społecznościowych do promowania 
równych warunków prezentowania wszystkich przekonań politycznych, ideologicznych 
i religijnych zgodnie z prawem do wolności wypowiedzi; potępia praktyki autocenzury 
stosowane przez platformy mediów społecznościowych, które degradują, blokują lub 
deprecjonują użytkowników wyłącznie z powodu wyrażania opinii; uważa, że 
określenie ram prawnych wolności wypowiedzi i uregulowanie treści platform musi 
pozostać prerogatywą krajową, łącznie z wszelkimi próbami kontrolowania monopolu 
lub quasi-monopolu tych platform mediów społecznościowych, aby chronić wolny 
rynek i demokrację;

8. podkreśla, że jakikolwiek udział władzy wykonawczej w usuwaniu i zmienianiu opinii 
prywatnych lub publicznych czy też we wpływaniu na nie może stanowić naruszenie 
zasady wolności słowa, która służy ochronie prawa do głoszenia poglądów wolnych od 
ingerencji władz państwowych; podkreśla, że wszelkie bezpośrednie lub pośrednie akty 
rządowe, np. nakładające na platformy mediów społecznościowych obowiązek 
regulowania treści, muszą podlegać kontroli sądów krajowych, aby zapobiegać 
cenzurze ze strony władzy wykonawczej i zagwarantować podział władzy;

9. przypomina, że UE nie powinna narzucać obywatelom autocenzury poprzez 
wzbudzanie w nich strachu, że każda krytyka UE, niezależnie od formy, zostanie 
uciszona lub ukarana; podkreśla, że strategie przeciwdziałania dezinformacji i 
propagandzie nie powinny być wykorzystywane do zapobiegania krytyce UE i jej 
tłumienia;

10. zauważa, że Chiny celowo zataiły informacje o pandemii COVID-19 i początkowo 
rozpowszechniały dezinformację, a ESDZ ugięła się przed presją Chin i nie podawała 
prawdziwych informacji o zakresie działań Chin;

11. podkreśla, że zarzuty dotyczące ingerencji w wybory powinny opierać się na solidnych i 
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spójnych dowodach, a nie na nieuzasadnionych twierdzeniach, jak miało to miejsce po 
referendum w sprawie brexitu; zauważa, że jeżeli nie ma solidnych dowodów na obcą 
ingerencję w wybory, istnieje prawdopodobieństwo pojawienia się kampanii 
dezinformacyjnych;

12. zauważa, że w historii istnieją liczne przykłady sytuacji, w których to władze same były 
głównym źródłem fałszywych informacji, takich jak twierdzenia, że wszyscy migranci 
ekonomiczni to uchodźcy, że migracja nie jest związana z terroryzmem lub że Irak 
posiada broń masowego rażenia;

13. wyraża zaniepokojenie aresztowaniem H. Evertssona i L. Anderssona w następstwie 
emisji filmu dokumentalnego o zatonięciu promu MS Estonia, zwłaszcza że ich 
aresztowanie wydaje się bezpośrednio naruszać prawo do przekazywania informacji 
oraz wolność opinii i wolność prasy, a także stanowi działanie, którego można by się 
spodziewać po dyktaturze w jednym z państw trzeciego świata; wątpi w zgodność z 
prawem umowy estońskiej z 1995 r., w której zbliżanie się do wraku statku MS Estonia 
uznano za przestępstwo; w związku z tym uważa, że skoro w przeszłości Komisja 
niezwykle dużo wypowiadała się na temat znaczenia ochrony dziennikarzy przed 
atakami i ściganiem, zwłaszcza w państwach trzecich, to powinna zająć takie samo 
stanowisko w tej sprawie, w której liberalny kraj UE ściga dziennikarzy za 
wykonywanie cennej pracy śledczej leżącej ewidentnie w interesie publicznym;

14. uważa, że umyślne rozpowszechnianie dezinformacji przeciwko tzw. prawicowym 
partiom politycznym ma poważny wpływ na wyniki wyborów, a tym samym narusza 
równe warunki polityczne i samą tkankę demokracji; podkreśla, że zgodnie z 
europejskimi wartościami równości, praworządności i demokracji konieczna jest 
ochrona przed wszelkimi formami dezinformacji, również jeśli są one wymierzone 
przeciwko tzw. prawicowym partiom politycznym;

15. ostrzega, że UE może stać się samozwańczym „ministerstwem prawdy” i sama 
ograniczać wolność wypowiedzi i prawo do przekazywania informacji i idei bez 
ingerencji władz publicznych; wzywa UE, aby wzięła to pod uwagę i sama nie stała się 
maszyną (kontr)propagandową uciszającą wszelkie formy sprzeciwu wobec jej narracji 
o coraz ściślejszym związku między narodami Unii;

16. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji 
Radzie, Komisji oraz rządom i parlamentom państw członkowskich.

Or. en


