
AM\1242518RO.docx PE699.873v01-00

RO Unită în diversitate RO

3.11.2021 A9-0292/1

Amendamentul 1
Clare Daly, Manon Aubry
în numele Grupului The Left

Raport A9-0292/2021
Tiemo Wölken, Roberta Metsola
Întărirea democrației și a libertății și pluralismului mass-mediei în UE
(2021/2036(INI))

Propunere de rezoluție
Considerentul Qa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Qa. întrucât detenția și urmărirea 
penală a dlui Julian Assange au creat un 
precedent periculos pentru jurnaliști; 
întrucât extrădarea dlui Assange în 
Statele Unite ar trebui interzisă și acesta 
ar trebui eliberat rapid, astfel cum a 
afirmat și a recomandat Adunarea 
Parlamentară a Consiliului Europei în 
Rezoluția 2317 din 28 ianuarie 2020 
referitoare la amenințările la adresa 
libertății mass-mediei și a securității 
jurnaliștilor în Europa;

Or. en



AM\1242518RO.docx PE699.873v01-00

RO Unită în diversitate RO

3.11.2021 A9-0292/2

Amendamentul 2
Clare Daly, Manon Aubry
în numele Grupului The Left

Raport A9-0292/2021
Tiemo Wölken, Roberta Metsola
Întărirea democrației și a libertății și pluralismului mass-mediei în UE
(2021/2036(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. subliniază că SLAPP sunt abuzive, 
constituie un atac direct la adresa 
exercitării drepturilor și libertăților 
fundamentale și vizează să reducă la tăcere 
diversitatea opiniilor și a reflecțiilor 
publice critice, inclusiv prin autocenzura 
practicată de jurnaliști; subliniază că 
drepturile fundamentale și democrația sunt 
legate de respectarea statului de drept și că 
subminarea libertății mass-mediei și a 
participării publice democratice, inclusiv a 
libertății de exprimare, de informare, de 
întrunire și de asociere, amenință valorile 
Uniunii, astfel cum sunt consacrate la 
articolul 2 din TUE; consideră că SLAPP 
sunt îngrijorătoare în special dacă sunt 
finanțate direct sau indirect din bugetele de 
stat și dacă sunt combinate cu alte măsuri 
indirecte și directe ale statului împotriva 
canalelor mass-media independente, a 
jurnalismului independent și a societății 
civile; salută faptul că raportul Comisiei 
din 2020 privind statul de drept include 
procesele SLAPP în evaluarea sa privind 
libertatea și pluralismul mass-mediei în 
întreaga Uniune și că atrage atenția asupra 
măsurilor concrete și a celor mai bune 
practici de contracarare a acestora; solicită 
ca viitoarele rapoarte anuale să includă o 
evaluare aprofundată a cadrului juridic 
privind mass-media și, în special, 
jurnalismul de investigație, și să analizeze 

1. subliniază că SLAPP sunt abuzive, 
constituie un atac direct la adresa 
exercitării drepturilor și libertăților 
fundamentale și vizează să reducă la tăcere 
diversitatea opiniilor și a reflecțiilor 
publice critice, inclusiv prin autocenzura 
practicată de jurnaliști; subliniază că 
drepturile fundamentale și democrația sunt 
legate de respectarea statului de drept și că 
subminarea libertății mass-mediei și a 
participării publice democratice, inclusiv a 
libertății de exprimare, de informare, de 
întrunire și de asociere, amenință valorile 
Uniunii, astfel cum sunt consacrate la 
articolul 2 din TUE; consideră că SLAPP 
sunt îngrijorătoare în special dacă sunt 
finanțate direct sau indirect din bugetele de 
stat și dacă sunt combinate cu alte măsuri 
indirecte și directe ale statului împotriva 
canalelor mass-media independente, a 
jurnalismului independent și a societății 
civile; salută faptul că raportul Comisiei 
din 2020 privind statul de drept include 
procesele SLAPP în evaluarea sa privind 
libertatea și pluralismul mass-mediei în 
întreaga Uniune și că atrage atenția asupra 
măsurilor concrete și a celor mai bune 
practici de contracarare a acestora; solicită 
ca viitoarele rapoarte anuale să includă o 
evaluare aprofundată a cadrului juridic 
privind mass-media și, în special, 
jurnalismul de investigație, și să analizeze 
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mai în detaliu provocările cu care se 
confruntă jurnaliștii și societatea civilă și 
efectul de intimidare pe care SLAPP îl pot 
avea asupra acestor actori; subliniază că 
procesele SLAPP reprezintă o amenințare 
la adresa unei mass-medii libere și 
pluraliste; invită Comisia să publice și 
recomandări specifice fiecărei țări și să 
evalueze progresele înregistrate în acest 
sens, inclusiv pentru aspectele legate de 
situația libertății mass-mediei în statele 
membre;

mai în detaliu provocările cu care se 
confruntă jurnaliștii și societatea civilă și 
efectul de intimidare pe care SLAPP îl pot 
avea asupra acestor actori; subliniază că 
procesele SLAPP reprezintă doar una 
dintre amenințările la adresa unei mass-
medii libere și pluraliste, altele incluzând 
presiunile și imperativele comerciale, 
presiunea politică, autocenzura 
jurnalistică a unor chestiuni deosebit de 
controversate, precaritatea carierei și 
volumul mare de muncă al jurnaliștilor, 
presiunea asupra jurnaliștilor de a 
menține accesul la surse de elită prin 
relatări necritice, precum și faptul că 
jurnaliștii care încalcă prezumțiile tacite 
și internalizate cu privire la „linia” 
corectă în chestiunile deosebit de 
polemice, în special în ceea ce privește 
politica externă, își văd șansele de 
promovare în carieră blocate; invită 
Comisia să publice și recomandări 
specifice fiecărei țări și să evalueze 
progresele înregistrate în acest sens, 
inclusiv pentru aspectele legate de situația 
libertății mass-mediei în statele membre;
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Amendamentul 3
Clare Daly, Manon Aubry
în numele Grupului The Left

Raport A9-0292/2021
Tiemo Wölken, Roberta Metsola
Întărirea democrației și a libertății și pluralismului mass-mediei în UE
(2021/2036(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 1 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. invită statele membre să 
recunoască prejudiciul grav pe care 
SLAPP îl cauzează celor care denunță 
public nedreptățile și care atrag atenția 
asupra riscurilor sau practicilor 
iresponsabile ale actorilor comerciali; 
consideră că statele membre ar trebui să 
reformeze orice lege care incriminează 
libertatea de exprimare, de întrunire sau 
de asociere și să faciliteze un mediu în 
care criticile să fie parte integrantă a unei 
dezbateri sănătoase cu privire la orice 
chestiune de interes public; consideră că 
întreprinderile ar trebui să fie trase la 
răspundere pentru orice represalii 
împotriva jurnaliștilor, apărătorilor 
drepturilor, avertizorilor, activiștilor și 
ONG-urilor;
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