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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója felhívja a figyelmet a görög igazságügyi miniszter azon terveire, hogy 
egy különbizottságot hozzon létre, amely a blogszolgáltatók és az internet felhasználóinak 
azonosításáért lesz felelős, továbbá kibővítse a törvénytelen cselekmények jegyzékét, és hogy 
ezzel kapcsolatban – tekintettel a vizsgálatokra és a nyomozásokra – lehetővé váljon a 
bizalmas információk kiadása. A petíció benyújtójának véleménye szerint ez az intézkedés 
ellentétes az emberi jogokról szóló európai egyezménynek a véleménynyilvánítás 
szabadságára és a tisztességes eljáráshoz való jogra vonatkozó rendelkezéseivel, ezért annak 
kivizsgálására kéri az Európai Parlamentet, hogy mivel az internet egy elektronikus 
tömegtájékoztató eszköz, a jelen ügy mennyiben jelent jogsértést.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. december 5. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. május 30.

A Bizottság saját illetékességén belül támogatja a véleménynyilvánítás szabadságát és a 
tömegtájékoztatás pluralizmusát mint a demokratikus társadalom pilléreit. Ezeket az alapvető 
értékeket az Alapjogi Charta 11. cikke tartalmazza. Az Alapjogi Charta 47. cikkében a 
tisztességes eljáráshoz való jogot is elismeri. Az Európai Unióról szóló szerződés és az 
Európai Unió működéséről szóló szerződés értelmében azonban az Európai Bizottság nem 



PE491.210v01-00 2/2 CM\904851HU.doc

HU

rendelkezik általános hatáskörrel ahhoz, hogy az alapvető jogok területén beavatkozzon. Az 
Európai Unió Alapjogi Chartája 51. cikkének értelmében a Charta rendelkezéseinek címzettjei 
a tagállamok annyiban, amennyiben az Unió jogát hajtják végre. 

Az internetes kommunikációt érintő véleménynyilvánítási szabadságra vonatkozóan nincs 
uniós jogszabály. 

A személyes adatok feldolgozásának azonban minden esetben meg kell felelnie a 95/46/EK 
irányelvet átültető nemzeti rendelkezéseknek, hacsak az adatfeldolgozás nem tartozik az 
irányelv 3. cikke (2) bekezdésében megállapított kivételek közé. A 95/46/EK adatvédelmi 
irányelv – amely a személyes adatok részben vagy egészben automatizált módon való 
feldolgozására, valamint azoknak a személyes adatoknak a nem automatizált módon való 
feldolgozására vonatkozik, amelyek valamely nyilvántartási rendszer részét képezik, vagy 
amelyeket egy nyilvántartási rendszer részévé kívánnak tenni – 9. cikkével összhangban a 
tagállamok feladata, hogy biztosítsák a magánélet tiszteletben tartásához való jog és a 
szólásszabadságra vonatkozó szabályok összeegyeztetését.

A Bizottság nem rendelkezik felhatalmazással az emberi jogokról szóló európai egyezmény 
állítólagos megsértéseinek kivizsgálására. Erre az Emberi Jogok Európai Bírósága hivatott, 
ahol bárki panasszal élhet, aki úgy véli, hogy valamely alapvető joga sérült.

Összegzés

A Bizottság megállapítja, hogy a Charta az uniós jog alkalmazási területét nem terjeszti ki az 
Európai Unió hatáskörén túlra. Az emberi jogokról szóló európai egyezmény állítólagos 
megsértéseivel kapcsolatban azt tanácsolja a petíció benyújtójának, hogy saját országában 
indítson megfelelő jogi eljárást. 


