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2.3.2022 A9-0022/1

Amendamentul 1
Clare Daly
în numele Grupului The Left

Raport A9-0022/2022
Sandra Kalniete
Ingerințele externe în toate procesele democratice din cadrul UE
(2020/2268(INI))

Propunere de rezoluție
Considerentul Ha (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

 Ha. întrucât dezinformarea externă își 
însușește și denaturează adesea criticile 
legitime la adresa politicilor UE și ale 
statelor sale membre, în special în 
domeniul politicii externe; întrucât pentru 
a păstra caracterul democratic al 
societății este necesar să nu se 
stigmatizeze sau să se elimine criticile 
legitime și energice la adresa politicii 
guvernamentale confundându-le cu 
dezinformarea străină; întrucât dacă nu 
se face diferența între cazurile reale și 
justificate de dezinformare externă și 
exprimarea legitimă a opiniilor politice 
divergente și minoritare, Uniunea ar 
adopta o direcție autoritară;
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2.3.2022 A9-0022/2

Amendamentul 2
Clare Daly
în numele Grupului The Left

Raport A9-0022/2022
Sandra Kalniete
Ingerințele externe în toate procesele democratice din cadrul UE
(2020/2268(INI))

Propunere de rezoluție
Considerentul BO

Propunerea de rezoluție Amendamentul

BO. întrucât incidența atacurilor 
cibernetice și a incidentelor facilitate prin 
mijloace cibernetice conduse de actori 
statali și nestatali ostili a crescut în ultimii 
ani; întrucât mai multe atacuri cibernetice, 
cum ar fi campaniile prin e-mail de tip 
„spear-phishing” la nivel mondial care 
vizează structuri strategice de stocare a 
vaccinurilor și atacurile cibernetice 
împotriva Agenției Europene pentru 
Medicamente (EMA), a Autorității Bancare 
Europene, a Parlamentului norvegian și a 
numeroase alte entități, au fost atribuite 
unor grupuri de hackeri susținuți de state, 
afiliate în principal guvernelor rus și 
chinez;

BO. întrucât incidența atacurilor 
cibernetice și a incidentelor facilitate prin 
mijloace cibernetice conduse de actori 
statali și nestatali ostili a crescut în ultimii 
ani; întrucât proiectarea și utilizarea 
programelor malware sofisticate, cum ar 
fi Stuxnet, Duqu, Flame și a altor 
programe informatice rău-intenționate 
legate de serviciile de informații 
americane și israeliene au contribuit la 
accelerarea unei curse mondiale a 
înarmării în domeniul pirateriei ofensive; 
întrucât stocarea așa-numitelor „atacuri 
în ziua zero” de către serviciile de 
informații, pentru a consolida capacitatea 
de piraterie ofensivă, spre deosebire de 
implicarea în raportarea transparentă și 
în timp util a vulnerabilităților, 
subminează în mod sistematic securitatea 
cibernetică la nivel mondial; întrucât 
pierderea controlului asupra unui cache 
de programe malware sofisticate de către 
Equation Group, un actor care generează 
amenințări legat de serviciile de 
informații ale SUA, a contribuit la 
proliferarea amenințărilor cibernetice și a 
condus la atacuri cibernetice, cum ar fi 
atacul WannaCry asupra infrastructurii 
private și publice, inclusiv asupra 
serviciilor naționale de sănătate; întrucât 
mai multe atacuri cibernetice, cum ar fi 
campaniile prin e-mail de tip „spear-



AM\1250682RO.docx PE719.395v01-00

RO Unită în diversitate RO

phishing” la nivel mondial care vizează 
structuri strategice de stocare a vaccinurilor 
și atacurile cibernetice împotriva Agenției 
Europene pentru Medicamente (EMA), a 
Autorității Bancare Europene, a 
Parlamentului norvegian și a numeroase 
alte entități, au fost atribuite unor grupuri 
de hackeri susținuți de state, afiliate în 
principal guvernelor rus și chinez;

Or. en
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2.3.2022 A9-0022/3

Amendamentul 3
Clare Daly
în numele Grupului The Left

Raport A9-0022/2022
Sandra Kalniete
Ingerințele externe în toate procesele democratice din cadrul UE
(2020/2268(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază că toate măsurile de 
prevenire, depistare, atribuire și combatere 
a ingerințelor externe trebuie concepute 
astfel încât să respecte și să promoveze 
drepturile fundamentale, inclusiv 
capacitatea cetățenilor UE de a comunica 
într-un mod sigur, anonim și necenzurat, 
fără ingerințe nejustificate din partea unor 
actori străini; 

3. ia act de riscul pe care îl 
reprezintă, pentru drepturile 
fundamentale și caracterul democratic al 
societății, aplicarea unei abordări axate 
exclusiv pe securitate spațiului societății 
civile și sferei publice, în special opiniilor 
politice divergente și minoritare, precum 
și exprimării acestora; subliniază că toate 
măsurile de prevenire, depistare, atribuire 
și combatere a ingerințelor externe trebuie 
concepute astfel încât să respecte și să 
promoveze drepturile fundamentale, 
inclusiv capacitatea cetățenilor UE de a 
comunica într-un mod sigur, anonim și 
necenzurat, fără ingerințe nejustificate din 
partea unor actori străini; 

Or. en



AM\1250682RO.docx PE719.395v01-00

RO Unită în diversitate RO

2.3.2022 A9-0022/4

Amendamentul 4
Clare Daly
în numele Grupului The Left

Raport A9-0022/2022
Sandra Kalniete
Ingerințele externe în toate procesele democratice din cadrul UE
(2020/2268(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 13 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

 13a. subliniază că orice nouă 
propunere legislativă trebuie să fie 
însoțită de o evaluare aprofundată și 
cuprinzătoare a impactului, inclusiv de un 
control sistematic al spațiului civic, bazat 
pe standardele internaționale în domeniul 
drepturilor omului și pe libertatea de 
asociere, de exprimare și de întrunire, așa 
cum s-a reafirmat și în Carta drepturilor 
fundamentale, pentru a preveni efectele 
negative asupra spațiului civic; subliniază 
că este necesar, atunci când sunt 
identificate riscuri, să se introducă 
garanțiile necesare și să se elaboreze 
orientări pentru punerea în aplicare a 
noii legislații de către statele membre, în 
cooperare cu societatea civilă, care 
trebuie să includă o evaluare a riscurilor 
de discriminare și a posibilelor efecte 
asupra drepturilor fundamentale, inclusiv 
asupra libertății de asociere, de exprimare 
și de întrunire;

Or. en
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2.3.2022 A9-0022/5

Amendamentul 5
Clare Daly
în numele Grupului The Left

Raport A9-0022/2022
Sandra Kalniete
Ingerințele externe în toate procesele democratice din cadrul UE
(2020/2268(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 54

Propunerea de rezoluție Amendamentul

54. solicită reglementarea serviciilor 
care oferă instrumente și servicii de 
manipulare a platformelor de comunicare 
socială, cum ar fi creșterea gradului de 
acoperire a conturilor sau a conținutului 
prin implicare artificială sau profiluri 
neautentice; subliniază că reglementarea 
acestei nișe trebuie să se bazeze pe o 
evaluare aprofundată a practicilor actuale și 
a riscurilor asociate și ar trebui să 
împiedice utilizarea acestor servicii de 
către actori răuvoitori în scopuri de 
ingerințe politice;

54. solicită reglementarea serviciilor 
care oferă instrumente și servicii de 
manipulare a platformelor de comunicare 
socială, cum ar fi creșterea gradului de 
acoperire a conturilor sau a conținutului 
prin implicare artificială sau profiluri 
neautentice; subliniază că reglementarea 
acestei nișe trebuie să se bazeze pe o 
evaluare aprofundată a practicilor actuale și 
a riscurilor asociate și ar trebui să 
împiedice utilizarea acestor servicii de 
către actori din UE și din afara ei în orice 
fel de ingerințe politice;

Or. en
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2.3.2022 A9-0022/6

Amendamentul 6
Clare Daly
în numele Grupului The Left

Raport A9-0022/2022
Sandra Kalniete
Ingerințele externe în toate procesele democratice din cadrul UE
(2020/2268(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 123

Propunerea de rezoluție Amendamentul

123. este îngrijorat de aplicarea 
extrateritorială de măsuri coercitive prin 
noua lege din Hong Kong privind 
securitatea națională și prin legea chineză 
privind combaterea sancțiunilor străine, 
combinate cu acordurile de extrădare de 
care China se bucură cu alte țări, 
permițând Chinei să pună în aplicare 
acțiuni de descurajare la scară largă 
împotriva cetățenilor chinezi disidenți, de 
exemplu, într-un caz recent, împotriva a 
doi parlamentari danezi, precum și de 
contrasancțiunile Chinei împotriva a cinci 
deputați în Parlamentul European, a 
Subcomisiei pentru drepturile omului din 
cadrul Parlamentului, a trei deputați în 
parlamentele statelor membre ale UE, a 
Comitetului politic și de securitate al 
Consiliului Uniunii Europene, a doi savanți 
europeni și a două grupuri de reflecție din 
Germania și, respectiv, Danemarca; invită 
toate statele membre să se opună extrădării 
și să o refuze și, după caz, să ofere 
protecție adecvată pentru persoanele în 
cauză, pentru a preveni potențialele 
încălcări ale drepturilor omului;

123. este îngrijorat de aplicarea 
extrateritorială de măsuri coercitive care 
provin din legi naționale privind 
securitatea ale țărilor terțe, cum ar fi 
Legea Statelor Unite privind spionajul din 
1917, noua lege din Hong Kong privind 
securitatea națională și legea chineză 
privind combaterea sancțiunilor străine, 
combinate cu acordurile de extrădare de 
care aceste țări se bucură cu altele, 
permițându-le să pună în aplicare acțiuni 
de descurajare la scară largă împotriva 
cetățenilor străini disidenți, de exemplu, 
punerea sub acuzare și încercarea 
Statelor Unite de a-l extrăda pe Julian 
Assange, editorul WikiLeaks, sub acuzația 
de spionaj pentru activități jurnalistice 
desfășurate în Uniunea Europeană, un 
caz recent din China, împotriva a doi 
parlamentari danezi, precum și de 
contrasancțiunile Chinei împotriva a cinci 
deputați în Parlamentul European, a 
Subcomisiei pentru drepturile omului din 
cadrul Parlamentului, a trei deputați în 
parlamentele statelor membre ale UE, a 
Comitetului politic și de securitate al 
Consiliului Uniunii Europene, a doi savanți 
europeni și a două grupuri de reflecție din 
Germania și, respectiv, Danemarca; invită 
toate statele membre să se opună extrădării 
și să o refuze și, după caz, să ofere 
protecție adecvată pentru persoanele în 
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cauză, pentru a preveni potențialele 
încălcări ale drepturilor omului;

Or. en


