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Relatório A9-0205/2020
Magdalena Adamowicz
Reforço da liberdade dos meios de comunicação social: proteção dos jornalistas na Europa, 
discursos de ódio, desinformação e o papel das plataformas
(2020/2009(INI))

Proposta de resolução (artigo 181.º, nº 3, do Regimento) que substitui a proposta de 
resolução não legislativa A9-0205/2020

Resolução do Parlamento Europeu sobre o reforço da liberdade dos meios de 
comunicação social: proteção dos jornalistas na Europa, discursos de ódio, 
desinformação e o papel das plataformas

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos (PIDCP), 
de 1966, nomeadamente o artigo 19.º,

– Tendo em conta o comentário geral n.º 34 da Comissão dos Direitos Humanos das 
Nações Unidas sobre o artigo 19.º do PIDCP (liberdade de opinião e de expressão),

– Tendo em conta o Tratado da União Europeia e o Tratado sobre o Funcionamento da 
União Europeia,

– Tendo em conta o artigo 11.º da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, 
que prevê a liberdade de opinião e a liberdade de receber e de transmitir informações ou 
ideias, sem que possa haver ingerência de quaisquer poderes públicos e sem 
consideração de fronteiras, bem como o respeito da liberdade e do pluralismo dos meios 
de comunicação social,

– Tendo em conta o Plano de Ação da Comissão contra a desinformação, de 5 de 
dezembro de 2018,

– Tendo em conta o artigo 54.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o parecer da Comissão da Cultura e da Educação,

– Tendo em conta o relatório da Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos 
Assuntos Internos (A9-0205/2020),

A. Considerando que a liberdade, o pluralismo a independência e a segurança dos 
jornalistas são componentes cruciais do direito à liberdade de expressão e de 
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informação; que em alguns Estados-Membros os principais meios de comunicação 
social apenas transmitem uma narrativa subjetiva de esquerda;

B. Considerando que os órgãos de comunicação social públicos expandiram as suas 
atividades e estão agora ativos na Internet e nas plataformas de redes sociais, veiculando 
frequentemente uma narrativa que não é crítica da ação dos governos;

C. Considerando que as plataformas de redes sociais, como o Twitter e o Facebook, 
ficaram, por um lado, sujeitas a regulamentação governamental e, por outro, começaram 
a aplicar uma política nolens volens de autocensura, segundo a qual posts de 
utilizadores das redes sociais, incluindo o presidente dos Estados Unidos da América, 
foram censurados ou retirados e os utilizadores das redes sociais foram mesmo 
impedidos de utilizar essas plataformas depois de os seus posts terem sido considerados 
falsos pelos denominados «verificadores de factos» empregados por essas plataformas 
de redes sociais;

D. Considerando que é sabido que a China difundiu desinformação relativamente ao surto 
de COVID-19 em dezembro de 2019; que esse facto foi ocultado e desvalorizado pelo 
Serviço Europeu para a Acão Externa (SEAE);

E. Considerando que, em setembro de 2020, foi lançada uma série documental intitulada 
«Estonia: The Discovery That Changes Everything», que investigou o naufrágio de 
1994 do MS Estonia e revelou um buraco de quatro metros no casco do navio 
anteriormente não detetado e não registado; que esses factos novos contradizem a 
explicação oficial para o naufrágio; que, em 1995, o Acordo da Estónia foi assinado 
pela Suécia, Finlândia, Estónia, Letónia, Polónia, Dinamarca, Rússia e Reino Unido, em 
que estes países declararam a santidade do local e proibiram os seus cidadãos de se 
aproximarem dos destroços do navio; que o jornalista Henrik Evertsson e o seu 
operador de câmara, Linus Andersson, foram entretanto detidos e acusados de violação 
de um local de sepultamento e poderão ser condenados a penas de prisão de dois anos se 
forem considerados culpados no seu julgamento, que deverá ter início em Gotemburgo, 
em janeiro de 2021;

F. Considerando que o Parlamento Europeu manifestou reiteradamente a sua preocupação 
relativamente à ameaça da desinformação; que os partidos da oposição têm sido 
acusados de forma desproporcionada e injusta de utilizarem e beneficiarem dessa 
desinformação;

G. Considerando que o Parlamento Europeu gastou 36,3 milhões de euros do dinheiro dos 
contribuintes europeus na sua campanha de propaganda para as eleições europeias de 
2019, que não conseguiu representar equitativamente todas as sensibilidades políticas e 
as diferentes visões da Europa em toda a UE;

1. Considera o direito à liberdade de expressão uma das liberdades civis fundamentais que 
tem sido uma marca distintiva das nossas democracias ocidentais ao longo da História;

2. Salienta que os governos e as autoridades públicas, embora continue a não ser possível 
distinguir claramente entre a luta contra a desinformação e a censura, devem abster-se 
de lutar contra a desinformação; observa que é impossível determinar quem deve ser o 
juiz final sobre o que constitui desinformação e que os governos não devem tentar fazer 
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esses juízos de valor;

3. Considera que uma definição demasiado geral e indeterminada de «discurso de ódio» 
pode ser ineficaz e resultar numa utilização desproporcionada e arbitrária, prejudicando 
a liberdade de expressão e comprometendo as intenções originais;

4. Sublinha que os Estados-Membros são capazes de dar resposta às preocupações 
relativas à liberdade de expressão e de imprensa, à desinformação e à propaganda nos 
seus respetivos países e que a interferência da UE é contrária aos princípios da 
subsidiariedade e da proporcionalidade;

5. Encoraja os Estados-Membros a adotarem legislação eficaz e clara que assegure a 
transparência da propriedade dos meios de comunicação social, bem como a prestarem 
especial atenção ao financiamento, à transparência e aos objetivos dos principais órgãos 
de comunicação social;

6. Salienta a necessidade de respeitar a independência dos meios de comunicação social e 
de se evitar tentar definir a sua agenda; considera que os órgãos públicos de 
radiodifusão têm uma obrigação especial de fornecer informações neutras e de se 
absterem de definir uma agenda política;

7. Respeita o direito das empresas privadas de determinarem os seus próprios modelos 
empresariais; insta, no entanto, as plataformas de redes sociais a promoverem condições 
equitativas para todas as convicções políticas, filosóficas e religiosas, em conformidade 
com o direito à liberdade de expressão; condena as práticas de autocensura por parte das 
plataformas de redes sociais que despromovem, proíbem ou desmonetizam os seus 
utilizadores unicamente por exprimirem uma opinião; considera que a definição do 
quadro jurídico da liberdade de expressão e a regulamentação do conteúdo das 
plataformas devem continuar a ser uma prerrogativa nacional, incluindo quaisquer 
esforços para controlar o monopólio ou quase monopólio dessas plataformas de redes 
sociais, a fim de proteger o mercado livre e a democracia;

8. Salienta que qualquer envolvimento do executivo na supressão, alteração ou influência 
da opinião pública ou individual pode violar o princípio da liberdade de expressão, que 
serve para proteger o direito à expressão sem interferência governamental; sublinha que 
quaisquer atos governamentais, diretos ou indiretos, como os casos em que as 
plataformas de redes sociais são obrigados a regulamentar conteúdos, devem poder ser 
revistos pelos tribunais nacionais, a fim de evitar a censura por parte do executivo e 
garantir a separação de poderes;

9. Recorda que a UE deve evitar impor autocensura aos seus cidadãos ao instigar o receio 
de que qualquer forma de crítica à UE seja silenciada e/ou punida; sublinha que as 
estratégias contra a desinformação e a propaganda não devem ser utilizadas como 
ferramenta para evitar ou abafar as críticas contra a UE;

10. Observa que a China reteve deliberadamente informações sobre a pandemia de COVID-
19 e disseminou desinformação durante o surto, tendo o SEAE cedido à pressão 
chinesa, em vez de declarar a verdade acerca da dimensão das ações da China;

11. Reitera que as alegações de interferência nas eleições se devem basear em provas 
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sólidas e coerentes e não em alegações não fundamentadas, como ocorreu após o 
referendo sobre o Brexit; observa que, quando não existem provas sólidas de 
interferência estrangeira em eleições, é provável que surjam campanhas de 
desinformação;

12. Observa que existem inúmeros exemplos históricos de governos como os principais 
divulgadores de informações falsas, como as alegações de que todos os migrantes 
económicos são refugiados, que a migração não está ligada ao terrorismo ou que o 
Iraque possui armas de destruição maciça;

13. Manifesta preocupação face à detenção de Henrik Evertsson e de Linus Andersson na 
sequência do lançamento do documentário sobre o naufrágio do MS Estonia, tanto mais 
que a sua detenção parece constituir uma violação direta do direito de comunicar 
informação e da liberdade de opinião e de imprensa, e constitui o tipo de ação que se 
espera de uma ditadura do terceiro mundo; manifesta dúvidas quanto à legalidade do 
Acordo da Estónia, de 1995, que criminaliza a aproximação aos destroços do MS 
Estonia; considera, a esse respeito, que, tendo sido extremamente expressiva no passado 
quanto à importância de proteger os jornalistas contra ataques e ações penais, 
especificamente em países terceiros, a Comissão também deve assumir a mesma 
posição neste caso, em que um país liberal da UE está a processar jornalistas por 
realizarem um valioso trabalho de investigação que é claramente do interesse público;

14. Observa que a divulgação deliberada de desinformação contra os denominados partidos 
políticos de direita tem um grave impacto nos resultados eleitorais e, por conseguinte, 
compromete a igualdade de condições políticas e o próprio tecido democrático; sublinha 
que todas as formas de desinformação devem ser combatidas, nomeadamente as que 
visam os chamados partidos de direita, em conformidade com os valores europeus da 
igualdade, do Estado de direito e da democracia;

15. Adverte para o perigo de a UE se transformar num autoproclamado «Ministério da 
Verdade», limitando, desse modo, a liberdade de expressão e o direito de transmitir 
informações e ideias sem ingerência de poderes públicos; insta a UE a ter cuidado ou 
poderá se tornar numa máquina de (contra)propaganda que silencia todas as formas de 
oposição à sua narrativa de uma União cada vez mais estreita;

16. Encarrega o seu presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão 
e aos governos e parlamentos dos Estados-Membros.
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