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2.3.2022 A9-0022/1

Ändringsförslag 1
Clare Daly
för The Left-gruppen

Betänkande A9-0022/2022
Sandra Kalniete
Utländsk inblandning i alla demokratiska processer i Europeiska unionen
(2020/2268(INI))

Förslag till resolution
Skäl Ha (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

 Ha. Utländsk desinformation tar ofta 
över och snedvrider legitim kritik riktad 
mot EU:s och dess medlemsstaters politik, 
särskilt på det utrikespolitiska området. 
En förutsättning för att kunna 
upprätthålla samhällets demokratiska 
karaktär är att legitim och väl underbyggd 
kritik mot den politik som bedrivs av de 
ledande skikten inte stigmatiseras eller 
undertrycks genom att den blandas ihop 
med utländsk desinformation. En 
situation där det inte görs någon 
åtskillnad mellan å ena sidan faktiska, 
belagda fall av utländsk desinformation 
och å andra sidan legitima uttryck för 
avvikande åsikter och minoriteters 
politiska åsikter riskerar att leda in EU på 
auktoritära vägar.

Or. en



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

SV Förenade i mångfalden SV

2.3.2022 A9-0022/2

Ändringsförslag 2
Clare Daly
för The Left-gruppen

Betänkande A9-0022/2022
Sandra Kalniete
Utländsk inblandning i alla demokratiska processer i Europeiska unionen
(2020/2268(INI))

Förslag till resolution
Skäl BO

Förslag till resolution Ändringsförslag

BO. Cyberattacker och cyberrelaterade 
incidenter som leds av fientliga statliga och 
icke-statliga aktörer har blivit allt vanligare 
de senaste åren. Flera cyberattacker, såsom 
de globala e-postkampanjerna med riktat 
nätfiske mot strategiska strukturer för 
lagring av vaccin och cyberattackerna mot 
Europeiska läkemedelsmyndigheten 
(EMA), Europeiska bankmyndigheten, det 
norska stortinget och otaliga andra, har 
spårats till statligt understödda 
hackergrupper, till största delen med 
kopplingar till de ryska och kinesiska 
regeringarna.

BO. Cyberattacker och cyberrelaterade 
incidenter som leds av fientliga statliga och 
icke-statliga aktörer har blivit allt vanligare 
de senaste åren. Utformningen och 
användningen av sofistikerade 
sabotageprogram såsom Stuxnet, Duqu, 
Flame och annan skadlig programvara 
med koppling till amerikanska och 
israeliska underrättelsetjänster har 
bidragit till att påskynda den globala 
kapprustningen i offensiv 
hackandekapacitet. 
Underrättelsetjänsternas lagring av 
dagnollattacker, i syfte att öka den 
offensiva hackandekapaciteten i stället för 
att snabbt och transparent rapportera 
sårbarheter, undergräver systematiskt den 
globala cybersäkerheten. När Equation 
Group, en fientlig aktör med kopplingar 
till amerikanska underrättelsetjänster, 
förlorade kontrollen över en cachelagring 
av sofistikerade sabotageprogram bidrog 
detta till spridningen av cyberhot och 
ledde till cyberattacker såsom WannaCry-
attacken mot privat och offentlig 
infrastruktur, inbegripet nationella hälso- 
och sjukvårdstjänster. Flera cyberattacker, 
såsom de globala e-postkampanjerna med 
riktat nätfiske mot strategiska strukturer för 
lagring av vaccin och cyberattackerna mot 
Europeiska läkemedelsmyndigheten 
(EMA), Europeiska bankmyndigheten, det 
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norska stortinget och otaliga andra, har 
spårats till statligt understödda 
hackergrupper, till största delen med 
kopplingar till de ryska och kinesiska 
regeringarna.

Or. en
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2.3.2022 A9-0022/3

Ändringsförslag 3
Clare Daly
för The Left-gruppen

Betänkande A9-0022/2022
Sandra Kalniete
Utländsk inblandning i alla demokratiska processer i Europeiska unionen
(2020/2268(INI))

Förslag till resolution
Punkt 3

Förslag till resolution Ändringsförslag

3. Europaparlamentet understryker att 
alla åtgärder för att förebygga, upptäcka, 
tillskriva ansvar för, motverka och utdöma 
straffpåföljder för utländsk inblandning 
måste utformas på ett sätt som respekterar 
och främjar grundläggande rättigheter, 
inbegripet EU-medborgarnas förmåga att 
kommunicera på ett säkert, anonymt och 
ocensurerat sätt, utan otillbörlig 
inblandning från eventuella utländska 
aktörer. 

3. Europaparlamentet erkänner den 
risk för grundläggande rättigheter och 
samhällets demokratiska karaktär som 
ofrånkomligen uppstår om man tillämpar 
en säkerhetsbesatt strategi på det 
medborgerliga utrymmet och den 
offentliga sfären, särskilt vad gäller 
avvikande politiska åsikter och 
minoriteters åsikter och hur dessa 
kommer till uttryck. Parlamentet 
understryker att alla åtgärder för att 
förebygga, upptäcka, tillskriva ansvar för, 
motverka och utdöma straffpåföljder för 
utländsk inblandning måste utformas på ett 
sätt som respekterar och främjar 
grundläggande rättigheter, inbegripet EU-
medborgarnas förmåga att kommunicera på 
ett säkert, anonymt och ocensurerat sätt, 
utan otillbörlig inblandning från eventuella 
utländska aktörer. 

Or. en
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2.3.2022 A9-0022/4

Ändringsförslag 4
Clare Daly
för The Left-gruppen

Betänkande A9-0022/2022
Sandra Kalniete
Utländsk inblandning i alla demokratiska processer i Europeiska unionen
(2020/2268(INI))

Förslag till resolution
Punkt 13a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

 13a. Europaparlamentet betonar att 
alla nya lagstiftningsförslag måste 
åtföljas av en grundlig och omfattande 
konsekvensbedömning, inbegripet en 
systematisk kontroll med avseende på det 
medborgerliga utrymmet mot bakgrund av 
internationella människorättsnormer och 
förenings-, yttrande- och mötesfriheten, 
vilket också bekräftas i stadgan om de 
grundläggande rättigheterna, för att 
förhindra negativa konsekvenser för det 
medborgerliga utrymmet. När det gäller 
risker som identifierats betonar 
parlamentet vikten av att införa 
nödvändiga skyddsåtgärder och utarbeta 
riktlinjer för medlemsstaternas 
genomförande av ny lagstiftning, i 
samarbete med det civila samhället. I det 
sammanhanget är det mycket viktigt att 
inkludera en bedömning av riskerna för 
diskriminering och de möjliga 
konsekvenserna för de grundläggande 
rättigheterna, inbegripet förenings-, 
yttrande- och mötesfriheten.

Or. en
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2.3.2022 A9-0022/5

Ändringsförslag 5
Clare Daly
för The Left-gruppen

Betänkande A9-0022/2022
Sandra Kalniete
Utländsk inblandning i alla demokratiska processer i Europeiska unionen
(2020/2268(INI))

Förslag till resolution
Punkt 54

Förslag till resolution Ändringsförslag

54. Europaparlamentet efterlyser 
reglering av tjänster som erbjuder verktyg 
och tjänster för manipulering av sociala 
medier, såsom metoder för att öka 
räckvidden för konton eller innehåll med 
hjälp av artificiell medverkan eller icke-
autentiska profiler. Parlamentet 
understryker att sådan reglering måste 
bygga på en grundlig bedömning av 
nuvarande praxis och tillhörande risker och 
bör förhindra att dessa tjänster används av 
illvilliga aktörer för politisk inblandning.

54. Europaparlamentet efterlyser 
reglering av tjänster som erbjuder verktyg 
och tjänster för manipulering av sociala 
medier, såsom metoder för att öka 
räckvidden för konton eller innehåll med 
hjälp av artificiell medverkan eller icke-
autentiska profiler. Parlamentet 
understryker att sådan reglering måste 
bygga på en grundlig bedömning av 
nuvarande praxis och tillhörande risker och 
bör förhindra att dessa tjänster används av 
aktörer från EU eller områden utanför 
EU för något slags politisk inblandning.

Or. en
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2.3.2022 A9-0022/6

Ändringsförslag 6
Clare Daly
för The Left-gruppen

Betänkande A9-0022/2022
Sandra Kalniete
Utländsk inblandning i alla demokratiska processer i Europeiska unionen
(2020/2268(INI))

Förslag till resolution
Punkt 123

Förslag till resolution Ändringsförslag

123. Europaparlamentet är bestört över 
den extraterritoriella tillämpningen av 
tvångsåtgärder som härrör från Hongkongs 
nya nationella säkerhetslag och Kinas lag 
om att motverka utländska sanktioner, i 
kombination med de utlämningsavtal som 
Kina har med andra länder, och som ger 
möjlighet för Kina att genomföra 
storskaliga avskräckande åtgärder mot 
kritiska icke-kinesiska medborgare, 
exempelvis nyligen mot två danska 
folketingsledamöter och Kinas sanktioner 
mot fem Europaparlamentsledamöter, 
Europaparlamentets underutskott för 
mänskliga rättigheter, 
tre parlamentsledamöter från EU-
medlemsstater, Europeiska unionens råds 
kommitté för utrikes- och säkerhetspolitik, 
två europeiska forskare, två europeiska 
tankesmedjor i Tyskland respektive 
Danmark. Parlamentet uppmanar alla 
medlemsstater att motsätta sig och vägra 
utlämning och, där så är lämpligt, erbjuda 
lämpligt skydd för de berörda personerna 
för att förhindra potentiella kränkningar av 
de mänskliga rättigheterna.

123. Europaparlamentet är bestört över 
den extraterritoriella tillämpningen av 
tvångsåtgärder som härrör från 
tredjeländers lagar om nationell säkerhet, 
till exempel Förenta staternas Espionage 
Act från 1917, Hongkongs nya nationella 
säkerhetslag och Kinas lag om att 
motverka utländska sanktioner, i 
kombination med de utlämningsavtal som 
dessa länder har med andra länder, och 
som ger dem möjlighet att genomföra 
storskaliga avskräckande åtgärder mot 
kritiska utländska medborgare, exempelvis 
Förenta staternas rättsliga åtgärder mot 
WikiLeaks utgivare, Julian Assange, och 
försöken att få honom utlämnad för 
anklagelser om spionage med anledning 
av journalistiskt arbete som bedrivits inom 
Europeiska unionen, Kinas process 
nyligen mot två danska 
folketingsledamöter och Kinas sanktioner 
mot fem Europaparlamentsledamöter, 
Europaparlamentets underutskott för 
mänskliga rättigheter, 
tre parlamentsledamöter från EU-
medlemsstater, Europeiska unionens råds 
kommitté för utrikes- och säkerhetspolitik, 
två europeiska forskare och två europeiska 
tankesmedjor i Tyskland respektive 
Danmark. Parlamentet uppmanar alla 
medlemsstater att motsätta sig och vägra 
utlämning och, där så är lämpligt, erbjuda 
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lämpligt skydd för de berörda personerna 
för att förhindra potentiella kränkningar av 
de mänskliga rättigheterna.

Or. en


