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SPOLEČNÉ SDĚLENÍ
Společné sdělení Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropskému
hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Akční plán proti
dezinformacím
JOIN(2018) 36 v konečném znění, kód Rady 15431/18
ZPRÁVA
Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropskému
hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o provádění sdělení "Boj
proti dezinformacím na internetu: evropský přístup"
KOM(2018) 794 v konečném znění, kód Rady 15475/18


Právní základ:
Dokumenty informační povahy.



Datum zaslání Poslanecké sněmovně prostřednictvím VEZ:
12. 12. 2018, 13. 12. 2018



Procedura:
Není projednáváno legislativním postupem, jedná se o dokumenty nelegislativní povahy, které
nepodléhají schválení v Radě a Evropském parlamentu. Procedura je ukončena jejich přijetím
a předložením těmto institucím.



Předběžné stanovisko vlády (dle § 109a odst. 1 jednacího řádu PS):
Datované dnem 2. ledna 2019, doručené do výboru pro evropské záležitosti dne 6. února 2019
prostřednictvím systému ISAP.
K dokumentu 15475/18 trvá spor o určení gestora, předběžná rámcová pozice byla zpracována
Ministerstvem vnitra, datovaná dnem 10. ledna 2019.



Hodnocení z hlediska principu subsidiarity:
Hodnocení z hlediska principu subsidiarity se neuplatní, jedná se o dokumenty informační povahy.



Odůvodnění a předmět:
Evropská rada se hrozbou online dezinformačních kampaní zabývá od roku 2015 a v minulém roce
ve svých závěrech z března, června a října 2018 vyzvala k předložení akčního plánu – souboru
opatření proti šíření dezinformací, jehož cílem je ochrana demokratických zřízení v EU a boj proti
dezinformacím, i s ohledem na letošní volby do Evropského parlamentu. V návaznosti na to Vysoká
představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Evropská komise dne 5. prosince
2018 předložily společné sdělení Akční plán proti dezinformacím a doprovodnou zprávu
o provádění sdělení „Boj proti dezinformacím na internetu: evropský přístup.“1

1

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů –
Boj proti dezinformacím na internetu: evropský přístup. KOM(2018) 236 v konečném znění, kód Rady 8578/18. Výbor
pro evropské záležitosti toto sdělení projednal dne 20. června 2018 a přijal k němu usnesení č. 115, dostupné z:
https://www.psp.cz/sqw/text/text2.sqw?idd=149343
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Sdělení a k němu přiložená zpráva vychází ze svobody projevu jako základní hodnoty EU a jejích
členských států. Řádné demokratické procesy vyžadují přístup k ověřitelným informacím, avšak
mohou být ovlivněny cíleným šířením dezinformací. Za dezinformace se nepovažují neúmyslné
chyby, satira, parodie ani předpojaté zprávy a komentáře, které se jako vyhraněné jasně
identifikují. Ani nejde o nezákonný obsah, ale o druh obsahu s prokazatelně falešnými nebo
zavádějícími informacemi, vznikajícími za účelem ekonomického prospěchu nebo úmyslného
podvádění veřejnosti, mající schopnost způsobit veřejnou újmu2. Původcem dezinformací nemusí
být nutně státy (např. v případě problematiky očkování). Přesto se nicméně sdělení a zpráva věnují
především dezinformacím způsobenými dalšími státy, zejména Ruskou federací3, a jejich dopadu
ve veřejném sektoru, především na volby, kterých do roku 2020 proběhne v členských státech přes
50 (prezidentské, celostátní a místní volby). Tyto dezinformační kampaně často spadají do hybridní
války a projevují se kybernetickými útoky4 a hackerskými útoky na sítě.
Akční plán proti dezinformacím představuje činnosti pro koordinovaný postup orgánů Unie
a členských států proti dezinformacím a stanoví prioritní kroky příslušných aktérů před volbami
do Evropského parlamentu v roce 2019.


Obsah a dopad:
I.
Společné sdělení Akční plán proti dezinformacím
Společné sdělení se nejprve zabývá charakterem dezinformací a posílením evropské reakce.
Vysvětluje, že dezinformace představují vyvíjející se hrozbu, která vyžaduje trvalou pozornost
zaměřenou na aktéry, nástroje, metody, prioritní cíle a dopady. Aktéři se dělí na (i) vnitřní
(v členských státech) a vnější a (ii) státní, vládou podporované a nestátní aktéry.
Dezinformacemi, které jsou řízeny státy, se zabývá středisko EU pro hybridní hrozby společně
s pracovními skupinami pro strategickou spolupráci při Evropské službě pro vnější činnost (ESVČ)
i členské státy. Středisko EU pro hybridní hrozby považuje za největší hrozbu dezinformace
systematicky šířené Ruskou federací. Dezinformační kampaně jsou neustále cíleny proti Unii,
zejména nyní před volbami do Evropského parlamentu, což vyžaduje náležitá okamžitá opatření.
Využívání sociálních médií a jejich charakter si vyžadují odpovídající rychlou reakci.
Unie kromě opatření v členských státech zaměřuje svou pozornost také na spolupráci s partnery
ve východním a jižním sousedství Unie a v oblasti západního Balkánu. ESVČ na základě akčního
plánu pro strategickou komunikaci z roku 2015 zřídila pracovní skupinu pro strategickou komunikaci
East StratCom s mandátem pro činnost v zemích východního sousedství, která zahrnuje
informování o politikách Unie, sběr a analýzu dezinformací šířených Ruskou federací (od založení
pracovní skupiny přes 4500 příkladů), zvyšování povědomí o těchto dezinformacích a odhalování
nástrojů, technik a záměrů. Mandát této pracovní skupiny by dle sdělení měl být zachován. ESVČ
také zřídila pracovní skupinu pro západní Balkán a pracovní skupinu Jih pro země Blízkého východu
a severní Afriky a oblasti Perského zálivu, jejichž mandát by měl být vzhledem k rozsahu a významu
dezinformační činnosti přezkoumán.

2

Za veřejnou újmu sdělení považuje ohrožení demokratických procesů a veřejných statků (zdraví občanů Unie,
životního prostředí nebo bezpečnosti).
3
Sdělení uvádí doložené dezinformační kampaně v případě války v Sýrii, sestřelení letadla MH-17 na Ukrajině
a chemického útoku v Salisbury.
4
Sdělení uvádí, že „k těmto kybernetickým útokům mohou patřit cílená neoprávněná vniknutí za účelem
shromažďování citlivých informací jako předstupeň úniků informací, případně úniků informací, jejichž obsah byl
pozměněn, převzetí kontroly nad účty v sociálních médiích, účty v sociálních médiích ovládané boty a narušování
systémů informačních technologií, například u rozhlasových a televizních společností nebo volebních komisí.“
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Opatření pro koordinovanou reakci Unie na dezinformace
Odpovídající reakce na dezinformace dle společného sdělení vyžaduje politickou vůli a jednotné
kroky, které zapojí orgány napříč veřejnou správou5, a také spolupráci mezi unijními orgány,
členskými státy, občanskou společností a soukromým sektorem, zejména online platformami.
Vysoká představitelka a Evropská komise proto v tomto společném sdělení představují akční plán
proti dezinformacím, který stojí na čtyřech pilířích:
1) zlepšení schopnosti orgánů Unie dezinformace odhalovat a analyzovat a upozorňovat na ně;
2) posílení koordinovaných a společných reakcí na dezinformace;
3) mobilizace soukromého sektoru k boji proti dezinformacím;
4) zvyšování povědomí a zlepšování odolnosti společnosti.

Pilíř 1 - zlepšení schopnosti orgánů Unie dezinformace odhalovat a analyzovat a upozorňovat na ně
V rámci prvního pilíře by mělo dojít k personálnímu navýšení v rámci pracovních skupin
pro strategickou komunikaci při ESVČ, delegací Unie a střediska EU pro hybridní hrozby
o specializované pracovníky, např. o odborníky na vytěžování údajů a analýzu. Také by se měl
navýšit unijní rozpočet pro strategickou komunikaci. Činnost proti dezinformacím by měla být
založena na analýze hrozeb a hodnocení zpravodajských informací. Unijní aktéři by měli mezi
sebou úzce spolupracovat a členské státy by měly doplnit a podpořit své vnitrostátní kapacity
a podpořit nezbytné navýšení zdrojů pro unijní orgány. V rámci prvního pilíře sdělení vymezuje dvě
opatření, která mají být zavedena v této fázi snahy o omezení účinnosti dezinformací:
1) Posílení pracovní skupiny pro strategickou komunikaci v souvislosti s nadcházejícími volbami
do Evropského parlamentu.
2) Přezkoumání mandátů pracovních skupin pro strategickou komunikaci západní Balkán a Jih.
Pilíř 2 - posílení koordinovaných a společných reakcí na dezinformace
Druhý pilíř by měl podpořit odhalení a analýzu dezinformace a reakci na ni zavedením systému
včasného varování, který by měl upozorňovat na dezinformační kampaně. Každý členský stát by
proto za tímto účelem měl stanovit kontaktní místo, které by sdílelo varování s dalšími
vnitrostátními orgány a které by spolupracovalo s Komisí a ESVČ a také online platformami. Systém
včasného varování by měl být provázán se střediskem pro koordinaci odezvy na mimořádné
události, které je součástí mechanismu civilní ochrany EU, se situačním střediskem ESVČ, které
zajišťuje neustálou pohotovost a celosvětové monitorování a informování o aktuální situaci,
se střediskem EU pro hybridní hrozby a příslušnými pracovními skupinami Rady. Informace by se
měly také sdílet s partnery ze skupiny G7 a Organizace Severoatlantické smlouvy. Vymezená
opatření v rámci druhého pilíře jsou:
3) Zřídit do března 2019 systém včasného varování před dezinformačními kampaněmi.
4) Zvýšit komunikaci ze strany Evropské komise ohledně hodnot a politik EU před nadcházejícími
volbami do EP.
5) Posílit strategickou komunikaci v sousedství Unie.

5

Orgány veřejné správy zabývající se hybridními hrozbami, kybernetickou bezpečností, zpravodajskými službami
a strategickou komunikací, ochranou údajů, volbami, médii a vymáháním práva.
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Pilíř 3 - mobilizace soukromého sektoru k boji proti dezinformacím
Hlavní roli při řešení šíření dezinformací hrají soukromé subjekty, jako jsou online platformy,
inzerenti a reklamní průmysl. Komise v dubnu 2018 tyto subjekty vyzvala, aby se v potírání
dezinformací více snažily, a v září 2018 zveřejnila kodex zásad boje proti dezinformacím, mezi jehož
signatáře patří např. Facebook, Google, Youtube, Twitter, Mozilla, některá oborová sdružení
a inzerenti. Do okamžitých opatření kodexu spadá (i) kontrola umisťování reklamy
a transparentnost politické reklamy na základě kontroly totožnosti zadavatelů, (ii) rušení falešných
účtů aktivních na jejich službách a (iii) identifikace automatizovaných botů a jejich označování.
Komise bude společně se skupinou evropských regulačních orgánů pro audiovizuální mediální
služby (ERGA) sledovat provádění kodexu a posléze zhodnotí jeho celkovou účinnost, která mimo
jiné závisí na co nejširším zapojení soukromých subjektů. Vymezené opatření v této fázi v rámci
třetího pilíře je:
6) EK zajistí pečlivé a nepřetržité monitorování provádění Kodexu zásad boje proti dezinformacím
(Kodex je soubor zásad dobrovolně uplatňovaný subjekty soukromého sektoru). V případě
neuspokojivého provádění by Komise zvážila navržení právní regulace.
Pilíř 4 - zvyšování povědomí a zlepšování odolnosti společnosti
Pro podporu odolnosti veřejnosti vůči dezinformacím by měla být zvýšena její informovanost
a pochopení zdrojů dezinformací, záměrů, nástrojů a jejich cílů. Proto je třeba zlepšit mediální
gramotnost občanů. V rámci balíčku o volbách6 Evropská komise předložila soubor opatření
s cílem zabezpečit svobodný a spravedlivý průběh voleb do Evropského parlamentu a vyzvala
členské státy ke spolupráci se sdělovacími prostředky, online platformami, poskytovateli
informačních technologií a dalšími subjekty na osvětových aktivitách. Ke snížení negativní dopadů
dezinformací mohou také přispět nezávislí ověřovatelé faktů a výzkumní pracovníci, proto je třeba
je propojovat a podporovat. Podporována by také měla být nezávislá média a investigativní
novináři. V rámci čtvrtého pilíře mají být v této fázi zavedena tato opatření:
7) EK bude organizovat „cílené kampaně“ za účelem zvýšení povědomí o dezinformacích.
8) Členské státy a EK podpoří vznik týmů nezávislých ověřovatelů faktů.
9) EK v rámci Týdne mediální gramotnosti v březnu 2019 podpoří přeshraniční spolupráci mezi
odborníky spolu se zavedením praktických nástrojů na podporu mediální gramotnosti.
10) Členské státy by měly v souvislosti s volbami do EP zajistit účinná opatření navazující na balíček
o volbách.
Závěrem společné sdělení uvádí, že z dlouhodobého hlediska by Unie a její sousedství měly usilovat
o vybudování větší odolnosti proti dezinformacím, a za tím účelem podporovat vzdělávání a mediální
gramotnost, žurnalistiku, ověřovatele faktů, výzkumné pracovníky a občanskou společnost.
S ohledem na výše uvedené Komise a vysoká představitelka:
-

zdůrazňují společné úsilí všech veřejných i soukromých aktérů,

-

vyzývají Evropskou radu k podpoře tohoto akčního plánu,

-

vyzývají členské státy ke spolupráci na provádění opatření a

-

vyzývají k prioritnímu provádění opatření podstatných před volbami do Evropského
parlamentu.

6

Výbor pro evropské záležitosti PS PČR projednal volební balíček dne 7. 11. 2018 a usnesením č. 163 jej vzal
na vědomí; usnesení je dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/text/text2.sqw?idd=152568
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II.

Zpráva o provádění sdělení „Boj proti dezinformacím na internetu: evropský přístup“

Sdělení „Boj proti dezinformacím na internetu: evropský přístup“ vymezilo dopady dezinformací
na demokracii a určilo pět klíčových oblastí pro provádění opatření nelegislativního charakteru:
1) Transparentnější, věrohodnější a odpovědnější online ekosystém
2) Bezpečné a odolné volební procesy
3) Podpora vzdělávání a mediální gramotnosti
4) Podpora kvalitní novinářské práce

5) Zvládání vnitřních a vnějších dezinformačních hrozeb.
Shrnutí: opatření vymezená ve sdělení byla provedena nebo zahájena, zejména pokud jde o:
-

uplatňování kodexu zásad pro zvýšení transparentnosti a ochranu spotřebitelů
na internetu on-line platformami a reklamním průmyslem,

-

vznik sítě ověřovatelů faktů,

-

zlepšení povědomí o nutnosti chránit demokratické procesy před kybernetickými
hrozbami,

-

zvýšení úrovně mediální gramotnosti, posílení práv uživatelů a zlepšení kritického
myšlení a

-

podporu kvalitní žurnalistiky.

Komise bude i nadále monitorovat a vyhodnocovat provádění stávajících opatření, zejména
kodexu zásad boje proti dezinformacím, a v případě nezbytnosti by také zvažovala právní
regulaci.
Blíže k opatřením, která jsou v jednotlivých oblastech prováděna:
1) Transparentnější, věrohodnější a odpovědnější online ekosystém
-

Evropská komise ve sdělení za účelem vytvoření transparentnějšího, věrohodnějšího
a odpovědnějšího online ekosystému navrhla tato klíčová opatření: vytvoření kodexu zásad
boje proti dezinformacím online pro online platformy a reklamní průmysl, zřízení nezávislé
evropské sítě ověřovatelů faktů, podpora dobrovolných online systémů identifikace
dodavatelů informací a prosazování nových technologií díky programu Horizont 2020
(program EU pro výzkum a inovace).

-

V květnu 2018 byl vypracován samoregulační kodex zásad boje proti dezinformacím, který
podpořily online platformy (Facebook, Google, Twitter a Mozilla), oborová sdružení
reprezentující provozovatele online platforem, oborová sdružení reprezentující reklamní
průmysl a inzerenti. Tyto se dobrovolně zavázaly, že budou dodržovat závazky stanovené
v kodexu, které zahrnují pět oblastí:


kontrola umisťování reklamy;



politická reklama a tematická reklama zaměřená na aktuální problémy;



integrita služeb;



posílení práv spotřebitelů; a
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posílení výzkumné komunity.

Signatáři by také měli každý rok zpracovat sebehodnotící zprávu. Na základě těchto zpráv
pak provede Komise komplexní hodnocení. První hodnocení proběhne na konci roku 2019
a po něm Komise zváží další kroky. V rámci tohoto bodu zpráva uvádí, které konkrétní
informace bude v jednotlivých oblastech od signatářů vyžadovat.
-

Za účelem posilování ověřování faktů Evropská komise uspořádala několik seminářů
a konferenci, což přispělo ke zmapování a provázání nezávislých organizací, zjištění
nástrojů a služeb důležitých pro ověřování faktů a jejich dopad, identifikaci profesionálních
a etických norem pro nezávislé ověřovatele faktů a poskytnutí nástrojů a infrastrukturní
podpory. Činnosti Komise také přispěly ke zvýšení zájmu o činnosti v oblasti ověřování
faktů v EU, nicméně existují stále nedostatky týkající se geografického pokrytí a stále
rostoucího objemu obsahu zpravodajství online. Pro účinnou reakci na hrozby by měly být
posíleny kapacity pro odhalování a analýzu a v této souvislosti zpráva zmiňuje potřebu
vytvořit multidisciplinární komunity sdružující ověřovatele faktů a akademické pracovníky
na národní úrovni.

-

Pro zvyšování online odpovědnosti Komise navrhla podporu dobrovolných online systémů
identifikace dodavatelů informací za pomocí důvěryhodných prostředků elektronické
identifikace a ověřování, zejména s důrazem na využívání nástrojů a služeb podle nařízení
o službách elektronické identifikace a ověřování (eIDAS).

-

V rámci programu Horizont 2020 pro výzkum a inovace Komise financuje projekty na vývoj
nových technologií, které se zaměřují např. na zkoumání dopadů automatizovaných
systémů pro šíření a cílení propagandy na veřejnou diskusi v EU, vývoj nástrojů
pro ověřování audiovizuálního obsahu, zejména s ohledem na tzv. deep fakes (realistické
foto/video montáže), řešení pomáhající snadněji odhalovat nepravdivá prohlášení
na internetu a další.

2) Bezpečné a odolné volební procesy
-

Opatření v této oblasti se zabývají taktikami manipulací a dezinformací využívaných
v průběhu voleb, také v souvislosti s volbami do Evropského parlamentu. Evropská komise
proto zahájila trvalý dialog s členskými státy pro podporu řízení rizik. V roce 2018 se v rámci
dialogu uskutečnily: konference k osvědčeným postupům voleb; konference na vysoké
úrovni „Zasahování do voleb v digitální éře: budování odolnosti vůči kybernetickým
hrozbám“; a výroční kolokvium s diskusí o odolnosti volebního procesu a otevřené
demokratické diskusi (závěry kolokvia budou použity jako podklad pro další opatření). Byl
rovněž vydán praktický dokument o kybernetické bezpečnosti volebních technologií.

-

Na základě volebního balíčku vzniká Evropská síť pro volební spolupráci na vnitrostátní
i evropské úrovni pro výměnu informací a osvědčených postupů.

3) Podpora vzdělávání a mediální gramotnosti
-

V oblasti podpory vzdělávání a mediální gramotnosti sdělení vymezilo činnosti jako je
vytváření vzdělávacích materiálů pro školy a učitele. K tomu by také měli přispět signatáři
kodexu zásad boje proti dezinformacím. Přistoupením ke kodexu se zavázali spolupracovat
s ostatními zainteresovanými subjekty na zlepšení kritického myšlení a mediální
gramotnosti.
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-

Ve dnech 18. - 22. března 2019 se koná Evropský týden mediální gramotnosti, díky kterému
by se mělo zvýšit povědomí o dezinformacích a provázat akce a iniciativy na unijní
a vnitrostátní úrovni.

-

Komise finančně podpořila centra pro bezpečnější internet v členských státech, která se
podílí na kampani #SaferInternet4EU zaměřené na mediální gramotnost, informovanost
odborníků, rodičů, dětí a mládeže.

-

V listopadu 2018 byla přijata revidované směrnice o audiovizuálních mediálních službách,
jejíž transpozice v členských státech podpoří rozvoj mediální gramotnosti včetně stanovení
povinnosti členských států přijímat za tímto účelem opatření.

-

Organizace OECD na návrh Komise zařadila mediální gramotnost mezi testovaná kritéria
používaná v rámci mezinárodního hodnocení žáků.

-

Digitální dovednosti jsou podporovány v rámci aktivit Koalice pro digitální dovednosti
a pracovní místa např. skrze iniciativu Evropský týden programování.

4) Podpora kvalitní novinářské práce
-

V rámci této oblasti Evropská komise zpřístupnila na svých internetových stránkách online
úložiště s rozhodnutími o státní podpoře pro veřejnoprávní vysílání a státní podpoře tisku
s cílem zvýšit transparentnost a předvídatelnost pravidel státní podpory pro odvětví
sdělovacích prostředků.

-

Dále zveřejnila výzvu k podávání nabídek na produkci a šíření kvalitního zpravodajského
obsahu týkajícího se záležitostí Unie ve výši 109 milionů EUR a nyní probíhá hodnocení
návrhů, kterým budou granty uděleny.

-

V rámci programu Horizont 2020 by měly směřovat dodatečné investice do modernizace
zpravodajských redakcí.

-

V příštím víceletém finančním rámci EU Komise navrhla zvláštní rozpočet pro tuto oblast
v rámci programu Kreativní Evropa.

-

Evropské středisko pro svobodu tisku a sdělovacích prostředků podporuje přeshraniční
investigativní novinářskou práci.

-

Tuto oblast finančně podporuje také Evropský parlament prostřednictvím projektů
týkajících se sdělovacích prostředků (výměnný program, stáže, zmapování a podpora rad
pro sdělovací prostředky).

5) Zvládání vnitřních a vnějších dezinformačních hrozeb
-



Evropská komise za účelem zajištění interinstitucionální koordinace v rámci boje proti
dezinformacím vytvořila interní síť proti dezinformacím.

Stanovisko vlády ČR:
Vláda ČR podporuje iniciativu Komise pro boj proti dezinformacím a obecně vnímá Akční plán
pozitivně a hodnotí jej jako ambiciózní a komplexní. Vítá, že se Akční plán zaměřuje jak na vnitřní,
tak i na vnější rozměr problému dezinformací, vytváří vazby mezi nevládním sektorem (ověřovateli
faktů) a budoucím národním kontaktním místem v rámci systému včasného varování a uznává
úlohu a zkušenost pracovní skupiny pro strategickou komunikaci East StratCom.
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Předpokládaný harmonogram projednávání v orgánech EU:
Jde o dokumenty nelegislativní povahy, nepodléhají schválení ze strany dalších orgánů Unie.
V Evropském parlamentu budou dokumenty projednány na výboru pro vnitřní trh a ochranu
spotřebitelů (IMCO). K dokumentům se stanoviskem vyjádří výbor pro průmysl, výzkum
a energetiku (ITRE), výbor pro kulturu a vzdělávání (CULT), výbor pro právní záležitosti (JURI)
a výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (LIBE).



Projednávání ve výboru pro evropské záležitosti PS PČR:
Výbor pro evropské záležitosti PS PČR projednal dokument dne 20. 3. 2019 a usnesením č. 200
přijal tyto závěry:
Výbor pro evropské záležitosti
1. b e r e n a v ě d o m í
společné sdělení Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě,
Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a výboru regionů – Akční plán proti
dezinformacím /kód Rady 15431/18, JOIN(2018) 36 v konečném znění/;
2. b e r e n a v ě d o m í
zprávu Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě,
Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o provádění sdělení “Boj
proti dezinformacím na internetu: evropský přístup” /kód Rady 15475/18, KOM(2018) 794 v
konečném znění/;
3. p o d p o r u j e rámcovou pozici vlády ČR ze dne 2. ledna 2019 ke společnému sdělení
Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu
výboru a Výboru regionů – Akční plán proti dezinformacím;
4. p o d p o r u j e zapojení zemí východního a jižního sousedství Unie a západního Balkánu do
odhalování dezinformací;
5. z d ů r a z ň u j e , že cenzura informací na Internetu je nepřípustná;
6. z d ů r a z ň u j e
metodiky;

nutnost, aby nezávislí ověřovatelé faktů postupovali dle transparentní

7. z d ů r a z ň u j e , že aktivity v boji proti dezinformacím se nesmí stát nástrojem umlčování
kritiky konkrétních politik a nadnárodních institucí;
8. p o v ě ř u j e předsedu výboru pro evropské záležitosti, aby v rámci politického dialogu
postoupil toto usnesení předsedovi Evropské komise.
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