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Amendamentul 2
Claude Moraes
în numele Grupului S&D

Propunere de rezoluție B9-0108/2019
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR
Ingerințele electorale externe și dezinformarea în procesele democratice naționale și europene

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. este profund îngrijorat de dovezile 
de interferențe care se tot adună, adesea cu 
indicii de influență străină, în perioada 
premergătoare tuturor alegerilor naționale 
și europene majore, o mare parte a acestor 
interferențe fiind în beneficiul candidaților 
anti-UE, extremiști și populiști, și vizând 
anumite minorități și grupuri vulnerabile 
urmărind scopul mai larg de a submina 
atractivitatea societăților democratice și 
egalitare;

4. este profund îngrijorat de dovezile 
de interferențe care se tot adună, adesea cu 
indicii de influență străină, în perioada 
premergătoare tuturor alegerilor naționale 
și europene majore, o mare parte a acestor 
interferențe fiind în beneficiul candidaților 
anti-UE, extremiști și populiști, și vizând 
anumite minorități și grupuri vulnerabile, 
inclusiv migranți, persoane LGBTI și 
grupuri religioase, urmărind scopul mai 
larg de a submina atractivitatea societăților 
democratice și egalitare;
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Amendamentul 3
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Propunere de rezoluție B9-0108/2019
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR
Ingerințele electorale externe și dezinformarea în procesele democratice naționale și europene

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. atestă faptul că majoritatea 
covârșitoare a statelor membre au interzis 
total sau parțial donațiile străine către 
partidele și candidații politici; reamintește 
cu îngrijorare că, chiar și în cazul în care 
legile instituie restricții asupra surselor de 
finanțare politică, actorii străini au găsit 
modalități de a le eluda și au oferit sprijin 
aliaților lor, prin contractarea de 
împrumuturi la bănci străine și prin 
contracte de achiziții și comerciale și 
facilitarea unor activități financiare;

5. atestă faptul că majoritatea 
covârșitoare a statelor membre au interzis 
total sau parțial donațiile străine către 
partidele și candidații politici; reamintește 
cu îngrijorare că, chiar și în cazul în care 
legile instituie restricții asupra surselor de 
finanțare politică, actorii străini au găsit 
modalități de a le eluda și au oferit sprijin 
aliaților lor, prin contractarea de 
împrumuturi la bănci străine, cum este 
cazul Frontului Național în 2016, prin 
contracte de achiziții și comerciale, potrivit 
informațiilor prezentate la 17 mai 2019 de 
Der Spiegel și de Süddeutsche Zeitung 
împotriva Partidului Libertății din Austria 
și la 10 iulie 2019 de către Buzzfeed și 
L’Espresso împotriva partidului Lega per 
Salvini Premier, precum și prin facilitarea 
unor activități financiare, astfel cum a 
relatat presa britanică în legătură cu 
campania Leave.eu;
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