
 

 

 

 
K A N C E LA RI A  
S E NA T U 

STAŁY  P RZED STAWIC IEL  KAN CELA RII  SENATU  
PRZY  UNI I  EU ROPE JSKIE J  

MIĘDZYPARLAMENTARNE SPOTKANIE KOMISJI SPECJALNEJ DS. OBCYCH 
INGERENCJI WE WSZYSTKIE PROCESY DEMOKRATYCZNE W UE, W TYM 

DEZINFORMACJI  
 
 

W dniu 9 listopada 2021 r. odbyło się spotkanie Komisji Specjalnej ds. Obcych 

Ingerencji we Wszystkie Procesy Demokratyczne w Unii Europejskiej, w tym 

Dezinformacji (INGE) z przedstawicielami parlamentów narodowych. Było to pierwsze 

posiedzenie tego typu organizowane przez Komisję, która została powołana na 

posiedzeniu plenarnym w dniu 18 czerwca 2020 r. w celu m.in. przeciwdziałanie 

kampaniom informacyjnym wrogich państw trzecich, badania uzależnienia UE od 

obcych technologii oraz zaproponowania sposobów przeciwdziałania naruszeniom 

bezpieczeństwa w instytucjach UE. Komisja liczy 34 członków, wśród których jest 

jeden polski poseł (W. Cimoszewicz).  

 

W spotkaniu wzięło udział 38 parlamentarzystów narodowych. Senat RP 

reprezentowała senator Danuta JAZŁOWIECKA.  

Spotkanie składało się z dwóch paneli. Podczas pierwszego pt. „Obce ingerencje  

w procesy demokratyczne w UE” posłowie do Parlamentu Europejskiego i posłowie 

do parlamentów narodowych debatowali o sprawozdaniu Komisji nt. obcych 

ingerencji. Rozpoczynając konferencję, przewodniczący Raphaël GLUCKSMAN, 

zaznaczył, że poziom ingerencji w procesy demokratyczne w Unii będzie tylko 

wzrastał, a państwa członkowskie muszą być gotowe do konfrontacji. Zwrócił uwagę 

na zagrożenia hybrydowe, czego najnowszym przykładem sytuacja na granicy polsko-

białoruskiej i wykorzystywanie migrantów przez reżim Łukaszenki. Dodał, że UE musi 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0161_PL.html
https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/241894/WEB_INGE_List%20of%20participants.pdf
https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/241857/INGE_ICM_programme.pdf
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/INGE/PR/2021/11-09/1241458PL.pdf
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podnieść koszty obcych ingerencji w sprawy europejskie. Zapowiedział, że 

sprawozdanie zostanie przyjęte przez Parlament na wiosnę.  

Stefano SANNINO, sekretarz generalny Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych, 

(ESDZ) przedstawił działania funkcjonującego w ramach służby zespołu ds. 

komunikacji strategicznej dotyczącej Wschodu (East Startcom), zwalczającego 

dezinformację. Dodał, że walka z ingerencjami znajdzie odzwierciedlenie w Kompasie 

Strategicznym Unii. Podkreślił rosnącą ilość ingerencji i dezinformacji, dodając, że 

działania te są dobrze skoordynowane, mają długoterminowy charakter i często nie są 

zauważalne przez osoby, będące ich celem. Za pożądaną uznał współpracę 

międzynarodową w zwalczaniu takich działań, wskazując na unijno-amerykańską Radę 

ds. Technologii i Handlu.  

Zgodnie z projektem sprawozdania autorstwa łotewskiej posłanki Sandry KALNIETE 

Unia powinna skupić się na zbudowaniu swojej odporności na ataki z zewnątrz,  

a wszystkie państwa członkowskie powinny przed odpowiednie programy edukacyjne 

zwiększyć umiejętności cyfrowe swoich obywateli i uczulić ich na czyhające  

w mediach zagrożenia. Sprawozdawczyni podkreślała, że kilka doraźnych wniosków 

legislacyjnych nie obroni Unii przed wrogimi atakami i działaniami, które w różnej 

formie, często utajonej trwają od dawna. Zaznaczyła, że Unia musi zbudować ogólną 

odporność na zagrożenia z zagranicy. Dodała, że żaden wniosek legislacyjny nie 

zostanie przyjęty wystarczająco szybko, aby zareagować w czasie rzeczywistym na 

postęp technologiczny, z którego korzystają wrogie Unii kraje. Poinformowała, że  

w 33-stronicowym sprawozdaniu porusza takie kwestie jak umiejętność korzystania  

z mediów, infrastrukturę krytyczną, czy rolę diaspory. Podkreśla, że Unia powinna 

zwracać uwagę na zagrożenia płynące również z innych kierunków niż te powszechnie 

znane, takie jak Chiny i Rosja. Jej zdaniem Unia powinna działać z pozycji siły wobec 

autorów wrogich ingerencji, a na poziomie technicznym Komisja Europejska powinna 

stworzyć mechanizm monitorowania luk prawnych, które wrogie mocarstwa mogą 

wykorzystywać przeciwko Unii. Ponadto Komisja powinna do nowych wniosków 

załączać oceny manipulacji i ingerencji. Kalniete podkreśliła również potrzebę 

zapewnienia ESDZ odpowiednich środków na naukę j. chińskiego, aby służba ta mogła 

sprostać manipulacji pochodzącej z Chin. W dokumencie proponuje, aby państwa 

członkowskie zadbały o bezpieczeństwo swojej struktury krytycznej. Jako przykład 
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podaje port w Pireusie  i chińskie inwestycje w kable podmorskie w Morzu Bałtyckim, 

Śródziemnym i Arktycznym.  Inne poruszane zagadnienie to tzw. przejmowanie elit, 

czyli zatrudnianie za bardzo wysokie wynagrodzenie byłych polityków  czy urzędników 

europejskich przez przedsiębiorstwa kontrolowane przez obce państwa. Celem takich 

działań jest przejęcie ich wiedzy nabytej podczas sprawowania urzędu i lobbying 

przemysłowy. Sprawozdawczyni zwróciła również uwagę na wykorzystywanie 

diaspory, podkreślając w tym kontekście otwarcie przez węgierski rząd filii 

uniwersytetu Fudan. Odnośnie do szkolnictwa wyższego wzywa Komisję do 

przeciwdziałania finansowemu uzależnianiu europejskich uczelni od Chin. Zwraca też 

uwagę na niską świadomość społeczeństwa na ryzyko zagranicznych ingerencji na 

platformach internetowych proponując, aby wprowadzić przepisy ograniczające ilość 

przechowywanych przez nie danych.  

Następnie zabrali głos kontrsprawozdawcy grup politycznych.  

Austriacki poseł do PE Andreas SCHIEDER powiedział, że sytuacja jest jeszcze gorsza, 

niż można się było obawiać, bo nieprzyjazne państwa trzecie wykorzystują platformy 

internetowe, presję gospodarczą i partie polityczne, zwłaszcza skrajnie prawicowe do 

destabilizacji modelu demokracji w Unii. Dodał, że istnieją dowody na rosyjską 

ingerencję i manipulację w wielu państwach, np. podczas referendum ws. brexitu, czy 

wyborów we Francji, Hiszpanii oraz USA.  

Luksemburski europoseł Bart GROOTHUIS, z grupy liberałów, kontekście ochrony 

uczciwego przebiegu wyborów podkreślał konieczność kompleksowego 

prześwietlania finansów partii politycznych i przejrzystość działania platform 

internetowych, a zwłaszcza zwalczania ukrytych reklam politycznych.    

Przedstawicielka grupy Zielonych Viola von CRAMON-TAUBADEL zwracała uwagę na 

takie problemy, jak wykorzystanie oprogramowania inwigilacyjnego Pegasus, 

podkreślając potrzebę wprowadzenia światowego moratorium w tej sprawie. Dodała, 

że również Parlament Europejski nie jest wolny od obcych wpływów, zwracając uwagę 

na powtarzające się problemy z działalnością niektórych delegacji podczas misji 

obserwacji wyborów. 

Marco DREOSTO z grupy Tożsamość i Demokracja podkreślał potrzebę 

przeciwstawienia się negatywnemu wpływowi Chin, proponując współpracę 

międzynarodową w tek kwestii.  
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Dace MELBĀRDE z Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów apelowała  

o wzmocnienie roli dziennikarzy, którzy eliminowaliby dezinformację. Poparła 

stworzenie Funduszu Mediów Demokratycznych w Europie, który wspierałby media 

w samej Unii i jej sąsiedztwie.  

Lewica byłą jedyną grupą kwestionującą założenia sprawozdania. Jej przedstawicielka 

Clare DALY negowała zagrożenie dla demokracji europejskiej ze strony Chin oraz Rosji, 

a wysunięte oskarżenia nazwała pretekstem do poparcia polityki NATO. Za ważniejsze 

problemy uznała nieprzejrzystość algorytmów używanych przez platformy oraz 

przejmowanie elit przez międzynarodowe korporacje.  

 

W dalszej debacie wzięło udział 12 posłów, w tym 8 z parlamentów narodowych  

(z Hiszpanii, Irlandii, Grecji, Portugalii, Włoch oraz Węgier). W jej trakcie 

eurodeputowani i posłowie do parlamentów narodowych podkreślali, że państwa 

członkowskie muszą wspólnie stawić czoła, przyjmując nowe przepisy. Za priorytety 

uznali podnoszenie świadomości obywateli, promowanie niezależnych mediów  

i profesjonalne dziennikarstwo, oraz kontrolę platform internetowych pod kątem 

przejrzystego finansowania. Zwracali uwagę, że nie należy zapominać, że poza 

Chinami i Rosją są jeszcze inne nieprzyjazne państwa oddziałujące na sytuację 

wewnętrzną w Unii i jej bezpośrednim sąsiedztwie, a zwłaszcza na Bałkanach. Często 

powtarzanymi kwestiami była walka z deep-fake’ami oraz zwiększenie przejrzystości 

algorytmów stosowanych przez platformy internetowe i sieci społecznościowe. 

 

Vladimír BILČÍK w imieniu grupy EPL,  wzywał do większej koordynacji między 

państwami członkowskimi w przeciwstawieniu się nieprzyjaznym państwom trzecim, 

które chcą podzielić Europę. Za priorytet uznał prace nad Aktem o usługach 

cyfrowych.   

Niamh SMYTH z irlandzkiej Izby Reprezentantów mówiła o potrzebie regulowania 

treści w internecie, wskazując zwiększenie przejrzystości algorytmów, jako sposób na 

walkę z dezinformacją.  

Francisco Javier MÁRQUEZ SANCHEZ z hiszpańskiego senatu powiedział, że 

czynnikiem sprzyjającym dezinformacji jest nowoczesna technologia, dzięki której 
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szerzenie wrogiej propagandy jest łatwe i tanie. Apelował, aby Unia rozwijała własne 

rozwiązania technologiczne i nie polegała na technologii z państw trzecich.  

Andreas NIKOLAKOPOULOS z greckiego parlamentu apelował o wspólną strategię Unii 

przeciwko dezinformacji oraz stworzenie systemu wczesnego ostrzegania przed 

obcymi ingerencjami.  

Pierfrancesco MAJORINO poseł do Parlamentu Europejskiego z grupy socjalistów 

chciał stałego nadzoru Parlamentu nad zjawiskiem dezinformacji, wykraczającego 

poza ramy czasowe sprawozdania. Podkreślał konieczność regulacji platform 

internetowych, które nie mają woli uczynić tego we własnym zakresie.  

Sabrina De CARLO z włoskiej Izby Deputowanych zaznaczyła, że nie tylko państwa 

otwarcie wrogie Unii mogą uciekać się do ingerencji wewnętrznych w Unii. Apelowała  

o stworzenie mechanizmu monitorowania ingerencji. W tym kontekście 

poinformowała o ataku na strony internetowe  regionu Lacjum.  

Nathalie LOISEAU, przewodnicząca podkomisji Bezpieczeństwa i Obrony, zwracała 

uwagę na inne poza Chinami i Rosją wrogie państwa, dodając, że istnieją też podmioty 

niepaństwowe nieprzyjazne Unii.   

Enrico AIMI z włoskiego senatu przypomniał rocznicę zburzenia Muru Berlińskiego. 

Powiedział, że dezinformacja i ingerencje istniały zawsze, szczególnie w czasie Zimnej 

wojny, teraz natomiast rozprzestrzeniają się szybciej i łatwiej z powodu postępu 

technologicznego.   

Malcolm BYRNE z irlandzkiego senatu podkreślał konieczność zwiększenia  

zdolności cyfrowych w programach edukacyjnych państw członkowskich, aby 

uodpornić społeczeństwo na dezinformację i chronić wartości europejskie.  

Maite PAGAZAURTUNDÚA z grupy Renew zwróciła uwagę na negatywną rolę 

internetu, który jest rozsadnikiem dezinformacji i teorii spiskowych. Wśród krajów 

siejących dezinformację poza Chinami i Rosją wymieniła Wenezuelę.  

Ilídia QUADRADO z portugalskiego parlamentu powiedziała, że działania Unii musza 

się skoncentrować na oczyszczeniu internetu, który powinien być bezpiecznym 

narzędziem.  

Barna ZSIGMOND z węgierskiego parlamentu powiedział, że obrona przed 

ingerencjami zagranicznymi powinna pozostać kompetencją krajową. Wyraził 
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solidarność z Polską w związku z hybrydowym atakiem na granicę. Polemizował nt. 

fragmentami sprawozdania dot. działania uniwersytetów na Węgrzech.   

 

W drugim panelu pt. „Reagowanie na obce ingerencję z zagranicy we współpracy  

z podobnie myślącymi państwami demokratycznymi” zabrali głos prelegenci  

z parlamentów Australii, Litwy oraz Włoch.   

Senator James PATERSON, przewodniczący wspólnej Komisji ds. Wywiadu  

i Bezpieczeństwa Parlamentu Australijskiego przedstawił doświadczenia Australii  

w zwalczaniu obcych ingerencji w oparciu o Strategię przeciwdziałania zagranicznej 

ingerencji. Po dokonaniu w 2017 r. przez australijskie służby kompleksowej oceny 

sytuacji stwierdzono, że skala obcych interwencji jest wyższa niż kiedykolwiek  

w historii, nawet w szczytowym okresie Zimnej wojny, a ich największym źródłem są 

Chiny. W konsekwencji w grudniu 2017 r. stworzono Departament Spraw 

Wewnętrznych, którego celem była koordynacja działań agencji wywiadowczych  

i bezpieczeństwa narodowego oraz organów ścigania. W wymiarze legislacyjnym  

w 2018 r. przyjęto aktualizację ustawy o bezpieczeństwie narodowym (National 

Security Legislation Amendment (Espionage and Foreign Interference) Act), która 

kryminalizuje tajne działania podmiotów zagranicznych, które zamierzają zakłócić 

działanie australijskich instytucji demokratycznych. W 2018 r. wprowadzono program 

przejrzystości wpływów zagranicznych (Foreign Influence Transparency Scheme), 

który nakłada obowiązek rejestrowania pewnych działań podejmowanych w imieniu 

zagranicznego mocodawcy, takich jak lobbing polityczny. W tym samym roku rząd 

zakazał Huawei i innym podmiotom powiązanym z Komunistyczną Partią Chin 

dostarczania technologii 5G, a partiom politycznym przyjmowania zagranicznych 

darowizn. Niedawno przyjęto ustawę o stosunkach zagranicznych (Foreign Relations 

Act), która nakłada na uczelnie publiczne, samorządy i władze stanowe obowiązek 

powiadamiania rządu federalnego o kontaktach z podmiotami zagranicznymi, dając 

rządowi uprawnienia do rozwiązania umów, które uzna za niezgodne z polityką 

zagraniczną Australii. Celem jest przeciwdziałanie działaniom Chin i inicjatywie 

nowego Jedwabnego szlaku „Jeden pas i jedna droga”. Dodał, że jego komisja obecnie 

pracuje nad projektem ustawy chroniącej szkolnictwo wyższe i sektory badawcze 
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przed ingerencją z zagranicy. Ocenił, że obce ingerencje będą ewoluowały, stając się 

coraz większym zagrożeniem w miarę wzrostu możliwości technologicznych. 

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO, członkini Komisji Spraw Zagranicznych i Wspólnoty 

Europejskiej włoskiej Izy Deputowanych, mówiła o włoskim doświadczeniu  

z dezinformacją w kontekście pandemii. Powiedziała, że w pierwszych miesiącach 

pandemii we włoskim internecie zaobserwowano zmasowaną kampanię kłamstw 

skierowanych przeciwko Unii i innym państwom członkowskim, wykorzystującą braki 

w zaopatrzeniu w sprzęt medyczny i brak koordynacji w zakupach tego sprzętu na 

poziomie unijnym. W wyniku tej kampanii, która służby włoskie nazwały „infodemią”, 

do rekordowo niskiego poziomu spadło poparcie włoskiego społeczeństwa wobec UE 

i  sojuszników, a większość Włochów zaczęła postrzegać Niemcy, jako państwo wrogie. 

Bardzo mocno z kolei wzrosła sympatia wobec Chin, które rozpropagowały akcje 

przekazania Włochom 200 tys. maseczek. Zaznaczyła, że włoskie społeczeństwo jest 

przyzwyczajone do bliskich kontaktów niektórych partii politycznych z zagranicą i nie 

dostrzega faktu, że to, co przyjmuje jako informacje, jest naprawdę dezinformacją 

pochodzącą z zagranicy. Dodała, że  we włoskim senacie powstała komisja śledcza ds. 

masowego rozpowszechniania fałszywych informacji. Podsumowując, powiedziała, że 

na walkę z dezinformacją należy poświęcić część środków z Funduszu Odbudowy.  

Laurynas KASČIŪNAS, przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony 

litewskiego Sejmu, mówił o litewskim podejściu wobec Chin. Powiedział, że państwo 

to chce wpływać na kraje Zachodu, wykorzystując ich uzależnienie od komponentów 

produkowanych właśnie w Chinach. Dodał, że chińska długoterminowa strategia 

przewiduje przechwytywanie zachodnich technologii przez ich kopiowanie  

i uczynienie z Chin do 2025 r. kraju wytwarzającego produkty o wysokiej wartości 

dodanej. Zwrócił również uwagę na negatywne skutki protekcjonizmu Chin, które 

jednocześnie korzystają z szeroko otwartego unijnego rynku, na którym funkcjonują 

chińskie firmy na różny sposób kontrolowane przez rząd. Podkreślał potrzebę ochrony 

unijnej infrastruktury krytycznej i gospodarczej reakcji Unii na politykę Chin poprzez 

zwiększenie kontroli obcych inwestycji, zwłaszcza w technologię 5G.  

W dalszej debacie wzięło udział 10 mówców, w tym 4 z parlamentów narodowych.  

Vladimír BILČÍK z grupy EPL powiedział, że sytuacja się pogarsza, bo skala obcych 

ingerencji wzrasta, a poza Chinami i Rosją pojawiają się inni gracze. Zwracał uwagę, że 
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potrzebne są różne strategie zwalczania dezinformacji i ingerencji, w zależności  

z jakiego kraju pochodzi. Apelował o zwiększenie współpracy międzynarodowej  

w zwalczaniu obcych ingerencji.  

Malcolm BYRNE z irlandzkiego senatu w kontekście niedawnego ataku rosyjskiej grupy 

hackerów na system irlandzkiej służby zdrowia apelował o zdecydowaną walkę  

z przestępcami sponsorowanymi przez obce państwa. Zwrócił też uwagę, że niektóre 

państwa wprowadzają cenzurę w internecie, czego przykładem jest wymazywanie 

przez Chiny pamięci o wydarzeniach na placu Tienanmen w 1989 r.  

Ignacio SÁNCHEZ  AMOR z grupy socjalistów podkreślił konieczność  zapobiegania 

ingerencjom podczas całego procesu wyborczego, a nie podczas samego głosowania. 

Mówił również o rozwiązaniu problemów w funkcjonowaniu misji obserwacji 

wyborów. José MAGALHÃES z portugalskiego parlamentu za zagrożenie uznał media 

społecznościowe, które są rozsadnikiem dezinformacji wśród nieświadomych 

użytkowników. Proponował ochronę użytkowników platform i mediów 

społecznościowych przed nadużyciami. 

Nathalie LOISEAU z grupy Renew za wskazane uznała większą kontrolę uniwersytetów 

i centrów badawczych, które są obiektem głębokiej penetracji ze strony Chin. Za 

konieczne uznała wprowadzenie przepisów regulujących udział partnerów 

zagranicznych w partnerstwach naukowych, które są wykorzystywane do 

przechwytywania ważnych informacji. Za szczególnie ważne uznała ochronę 

technologii podwójnego zastosowania.  

Heike RAAB z Bundesratu mówiła o dezinformacji pochodzącej z zagranicy, zwłaszcza 

z kanału Russia Today, który relacjonując powodzie w Nadrenii-Palatynacie podawała 

informacje o 400 ofiarach. Opowiedziała się za ściganiem i karaniem mediów 

rozpowszechniających fakenewsy. Za właściwy sposób walki z dezinformacją oceniła 

wsparcie silnych, prywatnych mediów niezależnych od politycznych wpływów.  

Emanuelis ZINGERIS z litewskiego sejmu powiedział, że temat walki z dezinformacją 

powinien zostać poruszony na szczycie demokracji z prezydentem Bidenem. Apelował 

o mówienie jednym głosem w kontaktach z Chinami i Rosja. Apelował o solidarność  

z Polską Litwa i Łotwą, które zmagają się z atakiem hybrydowym zaplanowanym  

w Rosji.  
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Pierfrancesco MAJORINO z grupy socjalistów powiedział, że nie doszło do końca 

historii, a reżimy powracają. Podkreślił wagę strategicznej autonomii Unii w walce  

z ingerencjami.  

 
Oprac. W. Kuźma 


