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Предложение за резолюция на Европейския парламент относно забрана на 
намесата на големите технологични дружества в културата на парламентарен 
дебат

Европейският парламент,

– като взе предвид Хартата на основните права на ЕС, и по-специално член 11 от 
нея,

– като взе предвид член 143 от своя Правилник за дейността,

А. като има предвид, че изказванията на депутатите в националните парламенти и на 
членовете на Европейския парламент несъмнено са основна съставна част на 
парламентарната демокрация и процеса на формиране на политическата воля;

Б. като има предвид, че големите технологични дружества като Facebook, Twitter и 
YouTube имат господстващо положение на пазара;

В. като има предвид, че YouTube изтри изказвания в пленарна зала на политици от 
опозицията1;

1. осъжда упражняването на цензура и същевременно посочва, че тези действия 
представляват ограничаване на упражняването на свободния мандат;

2. предупреждава, че демокрацията не бива да бъде оставяна в ръцете на дружества, 
които се възползват от господстващото си положение на пазара;

3. подчертава, че не трябва да бъде задача на цифровите платформи да определят 
границите на свободата на изразяване на мнение;

4. пояснява, че големите технологични дружества не бива да определят дискурса на 
дебатите;

5. подчертава, че включително в интерес на свободата на изразяване на мнение и на 
формирането на политическата воля, изказванията в пленарна зала не бива да 
бъдат изтривани избирателно от големите технологични дружества, особено 
когато тези изказвания не са оспорени от председателството на пленарното 
заседание;

6. приканва водещата комисия да изготви доклад относно тази цензура, който да 
включва и предложения за възможни санкции срещу големи технологични 
дружества, цензуриращи изказвания в пленарна зала;

7. освен това призовава текстът на член 83, параграф 1, алинея 2 от ДФЕС да бъде 
разширен, така че да обхване и престъпления в областта на „цензура на 

1 https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20210114_OTS0069/fpoe-fuerst-youtube-loeschte-gestrige-
parlamentsrede-von-klubobmann-kickl
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изказвания в пленарна зала“.


