
 

Ενάντια στην ρητορική μίσους, υπέρ της
ελευθερίας του Τύπου και της έκφρασης
 
Η καταπολέμηση της ρητορικής μίσους και της παραπληροφόρησης, χωρίς να
κινδυνεύσει η ελευθερία του Τύπου, στο επίκεντρο δημόσιας ακρόασης στην Επιτροπή
Πολιτικών Ελευθεριών.
 
Τα μέλη της αρμόδιας επιτροπής του ΕΚ θα δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία
των ερευνητών δημοσιογράφων. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παρακολουθεί στενά το
θέμα, ιδιαίτερα μετά τη δολοφονία της Daphne Caruana Galizia (Οκτώβριος 2017) και του
Ján Kuciak και της μνηστής του, Martina Kušnírová, (Φεβρουάριος 2018).
 
Στο πρώτο μέρος της συνεδρίας, εκπρόσωποι του Συμβουλίου της Ευρώπης, της ΜΚΟ
«Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα», καθώς και δημοσιογράφοι από την Ουγγαρία και τη
Ρουμανία, θα παρουσιάσουν στην επιτροπή τις απόψεις τους για την ελευθερία του
Τύπου, την ελευθερία της έκφρασης και την προστασία των δημοσιογράφων, ενώ θα
ακολουθήσει συζήτηση με τους βουλευτές.
 
Στη συνέχεια, τα μέλη του ΕΚ θα συζητήσουν τρόπους αντιμετώπισης της ρητορικής
μίσους, τόσο στο διαδίκτυο όσο και εκτός διαδικτύου, καθώς και της διάδοσης ψευδών
ειδήσεων, με εκπροσώπους ΜΚΟ και «think tanks» που ασχολούνται με την αντιμετώπιση
του φαινομένου.
 
Βρείτε εδώ το πλήρες πρόγραμμα της ακρόασης και τη λίστα των συμμετεχόντων (στα
αγγλικά).
 
Πότε: Τετάρτη 6 Νοεμβρίου, από τις 16.00 έως τις 19.30 (ώρα Ελλάδος)
 
Που: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες, κτίριο Paul-Henri Spaak (PHS), αίθουσα
3C50
 
Μπορείτε να παρακολουθήσετε ζωντανά την ακρόαση εδώ.
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Σύνδεσμοι
Ξένη παρέμβαση σε εκλογικές διαδικασίες και παραπληροφόρηση σε εθνικές και
ευρωπαϊκές δημοκρατικές διαδικασίες (10.10.2019)
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https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20190325IPR33125/malta-and-slovakia-meps-warn-of-lack-of-judicial-independence-and-corruption
https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20190325IPR33125/malta-and-slovakia-meps-warn-of-lack-of-judicial-independence-and-corruption
https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/188285/20191106%20-%20Draft%20programme%20-%20PH%20Media%20freedom-original.pdf
https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/188285/20191106%20-%20Draft%20programme%20-%20PH%20Media%20freedom-original.pdf
https://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/video?event=20191106-1500-COMMITTEE-LIBE
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0031_EL.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0031_EL.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/el/press-freedom-in-eu_4803_pk
http://www.europarl.europa.eu/committees/el/libe/home.html
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