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Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie „Twitter files” i zagrożenia dla 
naszej demokracji ze strony gigantów technologicznych

Parlament Europejski,

– uwzględniając art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej,

– uwzględniając art. 143 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że platformy społecznościowe, takie jak Facebook i Twitter, stanowią 
przestrzeń publiczną o zasadniczym znaczeniu dla nowoczesnej demokracji; mając na 
uwadze, że platformy te są de facto agorą;

B. mając na uwadze, że platformy te są monopolistami i mają miliardy użytkowników na 
całym świecie, co daje im ogromny wpływ;

C. mając na uwadze, że „Twitter files” ujawniły, że Twitter potajemnie manipulował 
przepływem informacji podczas kampanii wyborczych, stosując czarne listy, blokując 
widoczność wpisów dla wszystkich poza autorem (shadow banning) i ograniczając 
zasięgi treści;

D. mając na uwadze, że przedstawiciele Twittera konsekwentnie odrzucali zarzuty 
stosowania cenzury i shadow banningu;

1. zdecydowanie odrzuca wszelkie formy nielegalnej cenzury w internecie, ingerencji w 
wybory i manipulacji treściami; przypomina, że manipulowanie przepływem informacji 
przez gigantów technologicznych na ich platformach szkodzi naszej demokracji;

2. wzywa Komisję, aby domagała się całkowitej przejrzystości od dużych firm 
technologicznych; apeluje o przejrzystość w odniesieniu do moderowania treści, 
warunków użytkowania, metod cenzury i algorytmów;

3. wzywa Parlament do zbadania ewentualnej cenzury obywateli UE, ingerencji w wybory 
i manipulacji ze strony dużych firm technologicznych; w związku z tym wzywa 
Parlament do powołania podkomisji ds. nielegalnego i tajnego manipulowania 
wyborami przez duże firmy technologiczne.


