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Betänkande A9-0292/2021
Tiemo Wölken, Roberta Metsola
Stärkande av demokratin och mediernas frihet och mångfald i EU
(2021/2036(INI))

Förslag till resolution
Skäl Qa (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Qa. Frihetsberövandet och lagföringen 
av Julian Assange utgjorde ett farligt 
prejudikat för journalister. Utlämningen 
av Assange till Förenta staterna bör 
förbjudas och han bör friges utan 
dröjsmål, vilket har bekräftats och 
rekommenderats av Europarådets 
parlamentariska församling i dess 
resolution 2317 av den 28 januari 2020 
om hot mot mediefrihet och journalisters 
säkerhet i Europa.
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Ändringsförslag 2
Clare Daly, Manon Aubry
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Betänkande A9-0292/2021
Tiemo Wölken, Roberta Metsola
Stärkande av demokratin och mediernas frihet och mångfald i EU
(2021/2036(INI))

Förslag till resolution
Punkt 1

Förslag till resolution Ändringsförslag

1. Europaparlamentet framhåller att 
SLAPP-rättegångar är oskäliga, utgör ett 
direkt angrepp på utövandet av 
grundläggande rättigheter och friheter, och 
syftar till att tysta mångfalden av kritiskt 
tänkande bland allmänheten och den 
kritiska allmänna opinionen, bland annat 
genom journalistisk självcensur. 
Parlamentet betonar att grundläggande 
rättigheter och demokrati hänger samman 
med upprätthållandet av rättsstatsprincipen, 
och att undermineringen av mediernas 
frihet och allmänhetens demokratiska 
deltagande, däribland yttrande-, 
informations-, mötes- och 
föreningsfriheten, hotar de unionsvärden 
som fastställs i artikel 2 i FEU. Parlamentet 
anser att SLAPP-rättegångar är särskilt 
oroande om de finansieras direkt eller 
indirekt via statliga budgetar och 
kombineras med andra indirekta och 
direkta statliga åtgärder mot oberoende 
mediekanaler, oberoende journalistik och 
civilsamhället. Parlamentet välkomnar att 
kommissionens rapport om 
rättsstatsprincipen 2020 inkluderar SLAPP-
rättegångar i bedömningen av mediernas 
frihet och mångfald i hela unionen, och att 
rapporten pekar på konkreta åtgärder och 
bästa praxis för att motarbeta dem. 
Parlamentet begär att kommande 
årsrapporter ska innehålla en grundlig 

1. Europaparlamentet framhåller att 
SLAPP-rättegångar är oskäliga, utgör ett 
direkt angrepp på utövandet av 
grundläggande rättigheter och friheter, och 
syftar till att tysta mångfalden av kritiskt 
tänkande bland allmänheten och den 
kritiska allmänna opinionen, bland annat 
genom journalistisk självcensur. 
Parlamentet betonar att grundläggande 
rättigheter och demokrati hänger samman 
med upprätthållandet av rättsstatsprincipen, 
och att undermineringen av mediernas 
frihet och allmänhetens demokratiska 
deltagande, däribland yttrande-, 
informations-, mötes- och 
föreningsfriheten, hotar de unionsvärden 
som fastställs i artikel 2 i FEU. Parlamentet 
anser att SLAPP-rättegångar är särskilt 
oroande om de finansieras direkt eller 
indirekt via statliga budgetar och 
kombineras med andra indirekta och 
direkta statliga åtgärder mot oberoende 
mediekanaler, oberoende journalistik och 
civilsamhället. Parlamentet välkomnar att 
kommissionens rapport om 
rättsstatsprincipen 2020 inkluderar SLAPP-
rättegångar i bedömningen av mediernas 
frihet och mångfald i hela unionen, och att 
rapporten pekar på konkreta åtgärder och 
bästa praxis för att motarbeta dem. 
Parlamentet begär att kommande 
årsrapporter ska innehålla en grundlig 
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utvärdering av den rättsliga miljön för 
medierna och särskilt för undersökande 
journalistik, liksom en närmare 
undersökning av utmaningar som påverkar 
journalister och det civila samhället och 
den avskräckande effekt som SLAPP-
rättegångar kan ha på dessa aktörer. 
Parlamentet betonar att SLAPP-rättegångar 
är ett hot mot fria och pluralistiska medier. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
även utfärda landsspecifika 
rekommendationer och bedöma framstegen 
med dem, bland annat när det gäller läget 
för mediernas frihet i medlemsstaterna.

utvärdering av den rättsliga miljön för 
medierna och särskilt för undersökande 
journalistik, liksom en närmare 
undersökning av utmaningar som påverkar 
journalister och det civila samhället och 
den avskräckande effekt som SLAPP-
rättegångar kan ha på dessa aktörer. 
Parlamentet betonar att SLAPP-rättegångar 
bara utgör ett hot mot fria och pluralistiska 
medier jämsides med andra hot, bland 
annat kommersiella påtryckningar och 
tvång, politiska påtryckningar, 
journalistisk självcensur i särskilt 
kontroversiella frågor, otrygga 
yrkeskarriärer och en tung arbetsbörda 
för journalister, påtryckningar på 
journalister att upprätthålla tillgången till 
elitkällor genom okritisk rapportering och 
stoppad karriärbefordran för journalister 
som bryter mot otalade och 
internaliserade antaganden om korrekt 
”linje” i frågor som är särskilt 
kontroversiella, särskilt när det gäller 
utrikespolitik. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att även utfärda 
landsspecifika rekommendationer och 
bedöma framstegen med dem, bland annat 
när det gäller läget för mediernas frihet i 
medlemsstaterna.
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Förslag till resolution
Punkt 1a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

1a. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att erkänna den 
allvarliga skada som SLAPP-rättegångar 
medför för dem som uttalar sig mot 
orättvisor och lyfter fram risker eller 
oansvariga metoder från företagsaktörers 
sida. Parlamentet anser att 
medlemsstaterna bör se över alla lagar 
som kriminaliserar yttrande-, mötes- och 
föreningsfriheten, och underlätta en miljö 
där kritik ingår i en sund debatt om alla 
offentliga angelägenheter. Parlamentet 
anser att företag bör hållas ansvariga för 
alla vedergällningsaktioner mot 
journalister, rättighetsförsvarare, 
visselblåsare, aktivister och icke-statliga 
organisationer.

Or. en


