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Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la dosarele Twitter și la 
pericolul pe care îl prezintă pentru democrația noastră marii oligarhi din domeniul 
tehnologiei informației

Parlamentul European,

– având în vedere articolul 2 din Tratatul privind Uniunea Europeană,

– având în vedere articolul 143 din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât platformele de comunicare socială, cum ar fi Facebook și Twitter, servesc drept 
spații publice vitale pentru democrația modernă; întrucât aceste platforme reprezintă de 
facto centrul activității civice;

B. întrucât aceste platforme reprezintă monopoluri și au miliarde de utilizatori la nivel 
mondial, ceea ce le conferă o influență enormă;

C. întrucât dosarele Twitter au arătat că Twitter a manipulat în secret fluxurile de 
informații în timpul campaniilor electorale, utilizând liste negre, interdicții mascate și 
limite de amplificare;

D. întrucât responsabilii din cadrul Twitter au respins în mod constant acuzațiile de 
cenzură și de practicare a interdicțiilor mascate,

1. denunță cu fermitate toate formele de cenzură online ilegală, de ingerință electorală și 
de manipulare a conținutului; reiterează faptul că manipularea fluxurilor de informații 
de către marii oligarhi din domeniul tehnologiei informației pe platformele lor aduce 
prejudicii democrației noastre;

2. invită Comisia să le ceară marilor companii din domeniul tehnologiei informației să dea 
dovadă de transparență absolută; solicită asigurarea transparenței în ceea ce privește 
moderarea conținutului, acordurile utilizatorilor, metodele de cenzură și algoritmii;

3. solicită Parlamentului să ancheteze posibila cenzurare a cetățenilor UE, posibilele 
ingerințe electorale și posibila manipularea de către marile companii din domeniul 
tehnologiei informației; solicită, prin urmare, Parlamentului să înființeze o subcomisie 
pentru cercetarea manipulării ilegale și secrete a alegerilor de către marile companii din 
domeniul tehnologiei informației.


