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15.6.2020 B9-0190/1

Ändringsförslag 1
Tineke Strik
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut B9-0190/2020
Talmanskonferensen
Tillsättning av ett särskilt utskott om utländsk inblandning i alla demokratiska processer i 
Europeiska unionen, inbegripet desinformation, och fastställande av dess ansvarsområden, 
sammansättning och mandatperiod

Förslag till beslut
Titeln

Förslag till beslut Ändringsförslag

Tillsättning av ett särskilt utskott om 
utländsk inblandning i alla demokratiska 
processer i Europeiska unionen, inbegripet 
desinformation, och fastställande av dess 
ansvarsområden, sammansättning och 
mandatperiod

Tillsättning av ett särskilt utskott om 
försåtlig inblandning i alla demokratiska 
processer i Europeiska unionen, inbegripet 
desinformation, och fastställande av dess 
ansvarsområden, sammansättning och 
mandatperiod

(Denna ändring berör hela texten. Om 
ändringen antas ska hela texten anpassas i 
överensstämmelse härmed.)

Or. en
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15.6.2020 B9-0190/2

Ändringsförslag 2
Tineke Strik
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut B9-0190/2020
Talmanskonferensen
Tillsättning av ett särskilt utskott om utländsk inblandning i alla demokratiska processer i 
Europeiska unionen, inbegripet desinformation, och fastställande av dess ansvarsområden, 
sammansättning och mandatperiod

Förslag till beslut
Punkt 1 – led c

Förslag till beslut Ändringsförslag

c) Bidra till den pågående debatten om 
hur man kan öka ansvaret för att motverka 
utländsk inblandning i alla demokratiska 
processer i Europeiska unionen, inbegripet 
desinformation, inte enbart av offentliga 
myndigheter, utan även i samarbete med 
företag inom teknik och sociala medier och 
med den privata sektorn i stort för att öka 
medvetenheten om den roll, de 
skyldigheter och det ansvar som dessa har 
när det gäller att motverka utländsk 
inblandning utan att yttrandefriheten 
därmed undergrävs.

c) Bidra till den pågående debatten om 
hur man kan öka ansvaret för att motverka 
utländsk inblandning i alla demokratiska 
processer i Europeiska unionen, inbegripet 
desinformation, inte enbart av offentliga 
myndigheter, utan även i samarbete med 
företag inom teknik och sociala medier och 
med den privata sektorn i stort för att öka 
medvetenheten om den roll, de 
skyldigheter och det ansvar som dessa har 
när det gäller att motverka utländsk 
inblandning utan att yttrandefriheten 
därmed undergrävs och utan att företagen 
blir privatiserade censurorgan.

Or. en
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15.6.2020 B9-0190/3

Ändringsförslag 3
Tineke Strik
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut B9-0190/2020
Talmanskonferensen
Tillsättning av ett särskilt utskott om utländsk inblandning i alla demokratiska processer i 
Europeiska unionen, inbegripet desinformation, och fastställande av dess ansvarsområden, 
sammansättning och mandatperiod

Förslag till beslut
Punkt 1 – led d

Förslag till beslut Ändringsförslag

d) Bedöma nationella åtgärder som 
strikt kan begränsa källorna till politisk 
finansiering, eftersom utländska aktörer har 
hittat lagliga och olagliga sätt att kringgå 
nationell lagstiftning och erbjudit sina 
allierade förtäckt stöd genom att ta lån i 
utländska banker och bevilja värdefulla 
naturaförmåner, genom inköps- och 
handelsavtal, genom skalbolag, genom 
ideella organisationer, genom medborgare 
som fungerar som bulvaner, genom ny 
teknik som erbjuder anonymitet, genom 
onlinereklam, genom extremistiska 
onlinemedier och genom underlättande av 
finansiell verksamhet; identifiera områden 
som skulle kräva åtgärder när det gäller 
finansieringen av politiska partier och 
politiska kampanjer.

d) Bedöma nationella åtgärder som 
strikt kan begränsa källorna till politisk 
finansiering, eftersom utländska aktörer har 
hittat lagliga och olagliga sätt att kringgå 
nationell lagstiftning och erbjudit sina 
allierade förtäckt stöd genom att ta lån i 
utländska banker och bevilja värdefulla 
naturaförmåner, genom inköps- och 
handelsavtal, genom skalbolag, genom 
ideella organisationer, genom medborgare 
som fungerar som bulvaner, genom ny 
teknik som erbjuder anonymitet, genom 
onlinereklam, genom extremistiska 
onlinemedier och genom underlättande av 
finansiell verksamhet; identifiera områden 
som skulle kräva åtgärder när det gäller 
finansieringen av politiska partier och 
politiska kampanjer, för att strikt övervaka 
finansiering från utlandet och företag och 
donationer från enskilda personer och 
säkerställa full insyn i dessa.

Or. en
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15.6.2020 B9-0190/4

Ändringsförslag 4
Tineke Strik
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut B9-0190/2020
Talmanskonferensen
Tillsättning av ett särskilt utskott om utländsk inblandning i alla demokratiska processer i 
Europeiska unionen, inbegripet desinformation, och fastställande av dess ansvarsområden, 
sammansättning och mandatperiod

Förslag till beslut
Punkt 1 – led ha (nytt)

Förslag till beslut Ändringsförslag

ha) Föreslå förbättringar av stödet till 
public service-medier som inte är 
ekonomiskt beroende av privata 
finansieringskällor och som därför kan 
tillhandahålla högkvalitativ och opartisk 
information till allmänheten, och 
samtidigt säkerställa och upprätthålla 
deras oberoende från politisk 
inblandning.

Or. en
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15.6.2020 B9-0190/5

Ändringsförslag 5
Tineke Strik
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut B9-0190/2020
Talmanskonferensen
Tillsättning av ett särskilt utskott om utländsk inblandning i alla demokratiska processer i 
Europeiska unionen, inbegripet desinformation, och fastställande av dess ansvarsområden, 
sammansättning och mandatperiod

Förslag till beslut
Punkt 4

Förslag till beslut Ändringsförslag

4. Europaparlamentet beslutar att det 
särskilda utskottets sammanträden ska 
hållas inom stängda dörrar var gång dess 
arbete innefattar bevisupptagning av 
konfidentiell natur, vittnesmål där det 
ingår personuppgifter, eller vid 
diskussioner med eller utfrågningar av 
myndigheter och organ om konfidentiell 
information, inklusive vetenskapliga 
undersökningar eller delar av dem, som i 
enlighet med artikel 63 i 
Europaparlamentets och rådet förordning 
(EG) nr 1107/20091 ska behandlas 
konfidentiellt. Vidare beslutar 
parlamentet att vittnen och sakkunniga 
ska få göra uttalanden eller avlägga 
vittnesmål inom stängda dörrar.
__________________
1 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1107/2009 av den 
21 oktober 2009 om utsläppande av 
växtskyddsmedel på marknaden och om 
upphävande av rådets direktiv 
79/117/EEG och 91/414/EEG (EUT L 
309, 24.11.2009, s. 1).

utgår

Or. en
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