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DA Forenet i mangfoldighed DA

15.6.2020 B9-0190/1

Ændringsforslag 1
Tineke Strik
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til afgørelse B9-0190/2020
Formandskonferencen
Nedsættelse af et særligt udvalg om udenlandsk indblanding, herunder spredning af 
desinformation, i alle demokratiske processer i Den Europæiske Union og om fastlæggelse af 
dets ansvarsområder, medlemstal og mandatperiode

Forslag til afgørelse
Overskrift

Forslag til afgørelse Ændringsforslag

Nedsættelse af et særligt udvalg om 
udenlandsk indblanding, herunder 
spredning af desinformation, i alle 
demokratiske processer i Den Europæiske 
Union og om fastlæggelse af dets 
ansvarsområder, medlemstal og 
mandatperiode

Nedsættelse af et særligt udvalg om 
ondsindet indblanding, herunder spredning 
af desinformation, i alle demokratiske 
processer i Den Europæiske Union og om 
fastlæggelse af dets ansvarsområder, 
medlemstal og mandatperiode

(Denne ændring vedrører hele teksten. 
Hvis den vedtages, skal dertil svarende 
ændringer foretages alle relevante steder).

Or. en
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15.6.2020 B9-0190/2

Ændringsforslag 2
Tineke Strik
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til afgørelse B9-0190/2020
Formandskonferencen
Nedsættelse af et særligt udvalg om udenlandsk indblanding, herunder spredning af 
desinformation, i alle demokratiske processer i Den Europæiske Union og om fastlæggelse af 
dets ansvarsområder, medlemstal og mandatperiode

Forslag til afgørelse
Punkt 1 – litra c

Forslag til afgørelse Ændringsforslag

c) at bidrage til den løbende debat om, 
hvordan ansvaret for at bekæmpe 
udenlandsk indblanding, herunder 
desinformation, i alle demokratiske 
processer i Den Europæiske Union kan 
styrkes, og at det ikke udelukkende skal 
varetages af offentlige myndigheder, men 
også i samarbejde med virksomheder inden 
for teknologi og de sociale medier samt 
med den private sektor som helhed med 
henblik på at øge bevidstheden om disse 
aktørers rolle, forpligtelser og ansvar i 
forbindelse med bekæmpelsen af 
udenlandsk indblanding, uden at 
ytringsfriheden derved undergraves;

c) at bidrage til den løbende debat om, 
hvordan ansvaret for at bekæmpe 
udenlandsk indblanding, herunder 
desinformation, i alle demokratiske 
processer i Den Europæiske Union kan 
styrkes, og at det ikke udelukkende skal 
varetages af offentlige myndigheder, men 
også i samarbejde med virksomheder inden 
for teknologi og de sociale medier samt 
med den private sektor som helhed med 
henblik på at øge bevidstheden om disse 
aktørers rolle, forpligtelser og ansvar i 
forbindelse med bekæmpelsen af 
udenlandsk indblanding, uden at 
ytringsfriheden derved undergraves, og 
uden at de udvikler sig til privatiserede 
censurorganer;

Or. en
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15.6.2020 B9-0190/3

Ændringsforslag 3
Tineke Strik
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til afgørelse B9-0190/2020
Formandskonferencen
Nedsættelse af et særligt udvalg om udenlandsk indblanding, herunder spredning af 
desinformation, i alle demokratiske processer i Den Europæiske Union og om fastlæggelse af 
dets ansvarsområder, medlemstal og mandatperiode

Forslag til afgørelse
Punkt 1 – litra d

Forslag til afgørelse Ændringsforslag

d) at vurdere nationale tiltag, hvorved 
restriktionerne på kilderne til politisk 
finansiering kan gøres strengere, eftersom 
udenlandske aktører har fundet lovlige og 
ulovlige måder, hvorpå de kan omgå 
nationale lovgivninger og har tilbudt deres 
allierede skjult støtte ved at optage lån i 
udenlandske banker og ved at tilvejebringe 
værdifulde naturalier samt gennem købs- 
og handelsaftaler, skuffeselskaber, 
almennyttige organisationer, stråmænd, 
nye teknologier, der tilbyder anonymitet, 
onlinereklamer, ekstremistiske 
onlinemedier såvel som gennem fremme af 
finansielle aktiviteter; at identificere 
områder, hvor der vil kunne opstå behov 
for foranstaltninger vedrørende 
finansieringen af politiske partier og 
politiske kampagner;

d) at vurdere nationale tiltag, hvorved 
restriktionerne på kilderne til politisk 
finansiering kan gøres strengere, eftersom 
udenlandske aktører har fundet lovlige og 
ulovlige måder, hvorpå de kan omgå 
nationale lovgivninger og har tilbudt deres 
allierede skjult støtte ved at optage lån i 
udenlandske banker og ved at tilvejebringe 
værdifulde naturalier samt gennem købs- 
og handelsaftaler, skuffeselskaber, 
almennyttige organisationer, stråmænd, 
nye teknologier, der tilbyder anonymitet, 
onlinereklamer, ekstremistiske 
onlinemedier såvel som gennem fremme af 
finansielle aktiviteter; at identificere 
områder, hvor der vil kunne opstå behov 
for foranstaltninger vedrørende 
finansieringen af politiske partier og 
politiske kampagner, for nøje at overvåge 
udenlandsk og virksomhedsmæssig 
finansiering og enkeltpersoners 
donationer, og at sikre fuld 
gennemsigtighed heri;

Or. en
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15.6.2020 B9-0190/4

Ændringsforslag 4
Tineke Strik
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til afgørelse B9-0190/2020
Formandskonferencen
Nedsættelse af et særligt udvalg om udenlandsk indblanding, herunder spredning af 
desinformation, i alle demokratiske processer i Den Europæiske Union og om fastlæggelse af 
dets ansvarsområder, medlemstal og mandatperiode

Forslag til afgørelse
Punkt 1 – litra h a (nyt)

Forslag til afgørelse Ændringsforslag

ha) at foreslå forbedringer af den 
støtte, der ydes til public service-medier, 
som ikke er økonomisk afhængige af 
private finansieringskilder og derfor kan 
levere upartisk information af høj kvalitet 
til den brede offentlighed, samtidig med at 
de sikrer deres uafhængighed mod 
politisk indblanding og bevarer den;

Or. en
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15.6.2020 B9-0190/5

Ændringsforslag 5
Tineke Strik
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til afgørelse B9-0190/2020
Formandskonferencen
Nedsættelse af et særligt udvalg om udenlandsk indblanding, herunder spredning af 
desinformation, i alle demokratiske processer i Den Europæiske Union og om fastlæggelse af 
dets ansvarsområder, medlemstal og mandatperiode

Forslag til afgørelse
Punkt 4

Forslag til afgørelse Ændringsforslag

4. vedtager, at møderne afholdes for 
lukkede døre, når det særlige udvalgs 
arbejde omfatter vidneafhøring af 
fortrolig karakter, vidneudsagn, der 
involverer personoplysninger, eller 
udvekslinger af synspunkter eller 
høringer med myndigheder og organer 
om fortrolige oplysninger, herunder 
videnskabelige undersøgelser eller dele 
deraf, der er blevet tildelt 
fortrolighedsstatus i henhold til artikel 63 
i Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1107/2009; vedtager 
endvidere, at vidner og sagkyndige har ret 
til at afgive forklaring eller at vidne for 
lukkede døre;
__________________
1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) 
nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om 
markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om 
ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og 
91/414/EØF (EUT L 309 af 24.11.2009, s. 1).

udgår

Or. en
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