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Predlog spremembe 2
Claude Moraes
v imenu skupine S&D
Predlog resolucije
B9-0108/2019
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR
Tuje vmešavanje v volitve ter dezinformacije v nacionalnih in evropskih demokratičnih
procesih
Predlog resolucije
Odstavek 4
Predlog resolucije

Predlog spremembe

4.
je globoko zaskrbljen zaradi
dejstva, da se pojavljajo vedno novi dokazi
o vmešavanju pred vsemi velikimi
nacionalnimi in evropskimi volitvami,
pogosto z znaki tujega vpliva, pri čemer je
velik del vmešavanja v korist
protievropskih, skrajnih in populističnih
kandidatov in usmerjenega v specifične
manjšine in ranljive skupine, širši namen
tega pa je zmanjšati privlačnost
demokratične in enakopravne družbe;

4.
je globoko zaskrbljen zaradi
dejstva, da se pojavljajo vedno novi dokazi
o vmešavanju pred vsemi velikimi
nacionalnimi in evropskimi volitvami,
pogosto z znaki tujega vpliva, pri čemer je
velik del vmešavanja v korist
protievropskih, skrajnih in populističnih
kandidatov in usmerjenega v specifične
manjšine in ranljive skupine, tudi
migrante, osebe LGBTI in verske skupine,
širši namen tega pa je zmanjšati privlačnost
demokratične in enakopravne družbe;
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5.
se zaveda, da velika večina držav v
celoti ali delno prepoveduje tuje donacije
političnim strankam in kandidatom; z
zaskrbljenostjo opozarja, da so tuji akterji
kljub zakonskim omejitvam za vire
političnega financiranja našli načine, da so
te omejitve zaobšli ter podprli svoje
zaveznike, tako da so najeli posojila pri
tujih bankah ali pa z nakupi in poslovnimi
sporazumi ter podporo finančnim
dejavnostim;

5.
se zaveda, da velika večina držav v
celoti ali delno prepoveduje tuje donacije
političnim strankam in kandidatom; z
zaskrbljenostjo opozarja, da so tuji akterji
kljub zakonskim omejitvam za vire
političnega financiranja našli načine, da so
te omejitve zaobšli ter podprli svoje
zaveznike, tako da so najeli posojila pri
tujih bankah, kot v primeru stranke Front
national leta 2016, z nakupi in poslovnimi
sporazumi, kot v primeru obtožb zoper
Svobodnjaško stranko Avstrije (FPÖ), o
katerih sta 17. maja 2019 pisala Der
Spiegel in Süddeutsche Zeitung, ter
obtožb zoper Lega per Salvini Premier, o
katerih sta 10. julija 2019 pisala Buzzfeed
in L’Espresso, in s podporo finančnim
dejavnostim, kot je poročal britanski tisk v
zvezi s kampanjo Leave.eu;
Or. en
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