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7.10.2019 B9-0108/12

Amendamentul 12
Gwendoline Delbos-Corfield, Tineke Strik
în numele Grupului Verts/ALE

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
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât trebuie informată opinia 
publică despre campaniile de dezinformare 
ale Rusiei, aceasta fiind principala sursă de 
dezinformare în Europa;

E. întrucât trebuie informată opinia 
publică despre campaniile de dezinformare 
ale Rusiei, care în prezent este principala 
sursă de dezinformare în Europa;
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7.10.2019 B9-0108/13

Amendamentul 13
Gwendoline Delbos-Corfield, Tineke Strik
în numele Grupului Verts/ALE

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 de extremă dreaptă și 
populiști, și vizând anumite minorități și 
grupuri vulnerabile, ca, de exemplu, 
persoanele de etnie romă, musulmani sau 
persoane percepute ca musulmani, 
urmărind scopul mai larg de a submina 
atractivitatea societăților democratice și 
egalitare;
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7.10.2019 B9-0108/14

Amendamentul 14
Gwendoline Delbos-Corfield, Tineke Strik
în numele Grupului Verts/ALE

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 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. atestă o tendință îngrijorătoare de 
proliferare la nivel mondial a grupurilor 
de extremă dreapta care propagă 
dezinformarea pe platformele de 
comunicare socială; se arată preocupat că 
aceste dezinformări influențează negativ 
măsurile pentru egalitatea de gen și 
drepturile persoanelor LGBTI;
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7.10.2019 B9-0108/15

Amendamentul 15
Gwendoline Delbos-Corfield, Tineke Strik
în numele Grupului Verts/ALE

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 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. invită toți actorii implicați să își 
continue eforturile pentru a proteja 
procesul democratic, precum și alegerile, 
de intervenții și manipulări ale entităților 
străine, statale și nestatale; atrage atenția, 
mai ales, că trebuie îmbunătățită educația 
în domeniul mass-mediei și educația civică 
de la o vârstă fragedă, pentru a le permite 
persoanelor vizate de campaniile de 
dezinformare să identifice informațiile 
prezentate într-o lumină părtinitoare; 
încurajează, prin urmare, statele membre să 
includă cursuri specifice de educație mass-
media în programele școlare și să dezvolte 
campanii de informare care să vizeze 
segmentele de populație care sunt mai 
vulnerabile la dezinformare;

13. invită toți actorii implicați să își 
continue eforturile pentru a proteja 
procesul democratic, precum și alegerile, 
de intervenții și manipulări ale entităților 
străine, statale și nestatale; atrage atenția, 
mai ales, că trebuie îmbunătățită educația 
în domeniul mass-mediei și educația 
civică, prin cultură și sistemul școlar, de 
la o vârstă fragedă, pentru a le permite 
persoanelor vizate de campaniile de 
dezinformare să identifice informațiile 
prezentate într-o lumină părtinitoare; 
încurajează, prin urmare, statele membre să 
includă cursuri specifice de educație mass-
media în programele școlare și să dezvolte 
campanii de informare care să vizeze 
segmentele de populație care sunt mai 
vulnerabile la dezinformare;

Or. en


