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Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over de bescherming van de democratie 
tegen censuurpraktijken

Het Europees Parlement,

– gezien artikel 2 van het Verdrag betreffende de Europese Unie,

– gezien de artikelen 11 en 12 van het Handvest van de grondrechten van de Europese 
Unie,

– gezien artikel 143 van zijn Reglement,

A. overwegende dat de democratie, een fundamentele waarde van de Europese Unie, 
inhoudt dat iedereen politieke ideeën kan vormen, uiten en ter kennis nemen, en dat 
deze ideeën vrij kunnen worden gecommuniceerd; overwegende dat dit van bijzonder 
belang is in de context van verkiezingscampagnes en ten aanzien van gekozen 
vertegenwoordigers;

B. overwegende dat de democratie echter bedreigd wordt omdat een toenemend aantal 
ideeën op oneigenlijke en oneerlijke wijze worden gekwalificeerd als “haatzaaiende 
uitlatingen”, een subjectief en onrechtmatig concept, en omdat media en digitale 
platforms bepaalde personen en standpunten uitfilteren;

1. herinnert aan zijn onwrikbare gehechtheid aan de vrijheid van mening en 
meningsuiting;

2. wijst erop dat verkiezingen de hoeksteen van de democratie vormen, en dat verkozenen 
en kandidaten voor verkiezingen in het bijzonder moeten worden beschermd;

3. benadrukt dat de toenemende penalisering van ideeën en uitspraken die nochtans 
gangbaar en aanvaard zijn, deel uitmaakt van pogingen om politieke ideeën juridisch in 
te perken; veroordeelt deze pogingen, waarvan de aanhoudende uitbreiding toont dat zij 
niet op een materiële basis berusten;

4. dringt erop aan dat de EU-wetgeving deze bescherming effectief waarborgt door het 
inperken van meningsuitingen van gekozen vertegenwoordigers of kandidaten te 
verbieden, tenzij op rechterlijk bevel.


