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Predlog resolucije Evropskega parlamenta o dosjejih o Twitterju in nevarnosti, ki jo 
veliki tehnološki oligarhi pomenijo za našo demokracijo

Evropski parlament,

– ob upoštevanju člena 2 Pogodbe o Evropski uniji,

– ob upoštevanju člena 143 Poslovnika,

A. ker so platforme družbenih medijev, kot sta Facebook in Twitter, javni prostori, ki so 
bistveni za sodobno demokracijo; ker so te platforme de facto javni mestni trgi;

B. ker so te platforme monopolistke in imajo milijarde uporabnikov po vsem svetu, kar jim 
omogoča ogromen vpliv;

C. ker so dosjeji o Twitterju razkrili, da je Twitter med volilnimi kampanjami skrivaj 
manipuliral z informacijskimi tokovi z uporabo črnih seznamov, prikritimi blokadami in 
omejitvami širjenja informacij;

D. ker uradni predstavniki Twitterja vztrajno zavračajo navedbe o cenzuri in programih 
prikritih blokad;

1. odločno zavrača vse oblike nezakonite spletne cenzure, vmešavanja v volitve in 
manipulacije z vsebino; ponovno poudarja, da manipulacija pretoka informacij s strani 
velikih tehnoloških oligarhov na njihovih platformah škoduje naši demokraciji;

2. poziva Komisijo, naj od velikih tehnoloških podjetij zahteva popolno preglednost; 
poziva k preglednosti glede moderiranja vsebin, pogodb z uporabniki, metod cenzure in 
algoritmov;

3. poziva Parlament, naj razišče morebitno cenzuro državljanov EU, vmešavanje v volitve 
in manipulacijo s strani velikih tehnoloških podjetij; zato ga poziva, naj ustanovi 
pododbor za nezakonito in skrivno manipulacijo volitev s strani velikih tehnoloških 
podjetij.


