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Предложение за резолюция на Европейския парламент относно защитата на 
свободата на информация и случая с Джулиан Асандж

Европейският парламент,

– като взе предвид разкритията на „Уикилийкс“, публикувани през 2010 г., относно 
правителството на САЩ,

– като взе предвид отправеното през 2019 г. от Съединените американски щати 
искане за екстрадиция на Джулиан Асандж,

– като взе предвид решението на Westminster Magistrates Court,

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

А. като взе предвид многобройните посегателства срещу свободата на печата, които 
се извършват понастоящем в Европа;

Б. като има предвид, че Съединените американски щати преследват Джулиан 
Асандж заради ролята му на лице, сигнализиращо за нередности, при 
разкриването на информация, която е от съществено значение, за да може 
световната общественост да разбере по-добре намесите на САЩ;

В. като има предвид, че министърът на вътрешните работи на Обединеното кралство 
може по всяко време да одобри искането за екстрадиция на Джулиан Асандж в 
Съединените американски щати;

1. счита, че двойните стандарти по отношение на защитата на свободата на 
информация подкопават доверието в Европейския съюз;

2. подчертава, че трети държави са разтревожени от отношението на Европа към 
Джулиан Асандж, при положение че Европейският съюз непрекъснато се стреми 
да се представя като „световната съвест за защитата на правата на човека“;

3. потвърждава, че информацията, разкрита от Джулиан Асандж и „Уикилийкс“, е от 
решаващо значение за разбирането на поведението на армията на САЩ в Ирак и 
Афганистан;

4. осъжда оказвания от Съединените американски щати натиск с цел екстрадицията 
на лице, сигнализиращо за нередности;

5. насърчава държавите — членки на Европейския съюз, да предоставят 
политическо убежище на Джулиан Асандж.


