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EL
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Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τα αρχεία του Twitter 
και την απειλή για τη δημοκρατία μας από τους ολιγάρχες τεχνολογικών κολοσσών

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 143 του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης, όπως το 
Facebook και το Twitter, λειτουργούν ως δημόσιοι χώροι ζωτικής σημασίας για τη 
σύγχρονη δημοκρατία· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως εκ τούτου, οι εν λόγω πλατφόρμες 
λειτουργούν σαν πραγματικές δημόσιες πλατείες·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εν λόγω πλατφόρμες είναι μονοπωλιακές και διαθέτουν 
δισεκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως, γεγονός που τους παρέχει τεράστια επιρροή·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα αρχεία του Twitter αποκάλυψαν ότι το Twitter 
χειραγώγησαν κρυφά τις ροές πληροφοριών κατά τη διάρκεια των προεκλογικών 
εκστρατειών χρησιμοποιώντας μαύρες λίστες, σκιώδεις απαγορεύσεις και όρια 
ενίσχυσης·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στελέχη του Twitter διαψεύδουν συστηματικά τους 
ισχυρισμούς για λογοκρισία και συστήματα σκιώδους απαγόρευσης·

1. καταγγέλλει απερίφραστα όλες τις μορφές παράνομης λογοκρισίας στο διαδίκτυο, 
εκλογικής παρέμβασης και χειραγώγησης περιεχομένου· επαναλαμβάνει ότι η 
χειραγώγηση των ροών πληροφοριών από ολιγάρχες τεχνολογικών κολοσσών στις 
πλατφόρμες τους είναι επιζήμια για τη δημοκρατία μας·

2. καλεί την Επιτροπή να απαιτήσει απόλυτη διαφάνεια από τις μεγάλες εταιρείες 
τεχνολογίας· ζητά διαφάνεια όσον αφορά τον έλεγχο περιεχομένου, τις συμφωνίες 
χρήστη, τις μεθόδους λογοκρισίας και τους αλγορίθμους·

3. καλεί το Κοινοβούλιο να διερευνήσει την πιθανή λογοκρισία των πολιτών της ΕΕ, την 
παρέμβαση στις εκλογές και τη χειραγώγηση από μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας· ζητά, 
επομένως, από το Κοινοβούλιο να συγκροτήσει υποεπιτροπή για την παράνομη και 
μυστική χειραγώγηση των εκλογών από τους τεχνολογικούς κολοσσούς.


