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Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000060/2021
adresată Comisiei
Articolul 136 din Regulamentul de procedură
Raphaël Glucksmann
în numele Comisia specială privind ingerințele externe în toate procesele democratice din cadrul 
Uniunii Europene, inclusiv privind dezinformarea

Subiect: Dezinformarea și rolul platformelor de socializare

Uniunea Europeană se confruntă cu amenințări din ce în ce mai mari la adresa democrației prin 
intermediul finanțării externe disimulate, al manipulării informațiilor și al altor interferențe online. Deși 
– ca urmare a modelelor de afaceri bazate pe atragerea atenției – platformele online au extins 
accesul la instrumente de informare și comunicare, inclusiv pentru disidenți și avertizori, practicile lor 
au avut drept efect și răspândirea dezinformării, promovarea discursurilor de incitare la ură, hărțuire, 
reducerea la tăcere a opozanților, spionaj, interferența în alegeri și alte activități infracționale sau 
nocive. Aspectele legate de combaterea dezinformării, utilizarea sistemelor de publicitate, hărțuirea 
online și alte ingerințe online au rămas, în mare măsură, în sfera de competență a furnizorilor de 
platforme, din cauza lipsei unei reglementări adecvate la nivelul UE. În prezent, principiul 
autoreglementării și-a arătat limitele. Se preconizează că pachetul propus prin Actul legislativ privind 
serviciile digitale va soluționa cel puțin o parte a problemei, impunând cerințe mai mari și stricte 
platformelor online. Totuși, este nevoie nu numai de o legislație eficace, ci și de o abordare strategică 
la nivel instituțional, de coordonare politică, de instrumente credibile și de contramăsuri:

1. Ce coordonare politică între sectoare și ce tip de structură instituțională la nivelul UE propune 
Comisia pentru a elimina lacunele legislative existente care sunt exploatate de actori rău 
intenționați și pentru a coordona contramăsurile colective?

2. Cum se corelează acțiunile de la nivelul UE cu cele de la nivelul statelor membre și cu discuția 
privind cele mai bune practici la nivel național și regional, de exemplu dezvoltarea unui set de 
instrumente pentru combaterea ingerințelor străine și a operațiunilor de influențare, 
reglementarea finanțării străine și introducerea de noi instrumente care să permită impunerea de 
costuri autorilor acestor acte?

3. Cum consideră Comisia propunerile legislative existente privind combaterea efectivă a 
dezinformării și a discursului de incitare la ură în toate limbile și ce așteaptă Comisia de la Codul 
de bune practici privind dezinformarea actualizat și de la alte măsuri?

4. În acest context, cum evaluează Comisia cerințe precum transparența și reglementarea utilizării 
algoritmilor și a publicității politice? Ce planuri are pentru a rezolva problemele legate de 
brokerajul de date, care implică colectarea și combinarea datelor cu caracter personal din 
diverse surse și vânzarea acestor date agregate către terți?

5. În sfârșit, care este poziția Comisiei față de promovarea educației în domeniul mass-mediei și un 
peisaj mediatic divers, inclusiv un sector public puternic, surse fiabile de informații exacte și 
susținerea unui conținut mediatic autentic și de calitate?
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