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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az emberi jogokról és a technológiáról: megfigyelési rendszerek és hálózati behatoló 
rendszerek hatása az emberi jogokra a harmadik országokban
(2014/2232(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatára és a Polgári és Politikai Jogok 
Nemzetközi Egyezségokmányára, különösen annak 19. cikkére,

– tekintettel a Tanács által 2012. június 25-én elfogadott, az emberi jogokról és a 
demokráciáról szóló európai uniós stratégiai keretre1,

– tekintettel az EU emberi jogi iránymutatásaira az online és offline véleménynyilvánítás 
szabadságáról, amelyet a Külügyek Tanácsa 2014. május 12-én fogadott el2,

– tekintettel az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) „Az internetes 
véleménynyilvánítás szabadsága” című, 2011. december 15-i jelentésére3, továbbá az 
EBESZ médiaszabadsággal foglalkozó különmegbízottjának az EBESZ Állandó 
Tanácsához intézett, 2014. november 27-i rendszeres jelentésére4,

– tekintettel az ENSZ emberi jogoknak és alapvető szabadságoknak a terrorizmus elleni 
küzdelem vonatkozásában való előmozdításával és védelmével foglalkozó különleges 
előadójának 2014. szeptember 23-án benyújtott jelentésére (A/69/397)5,

– tekintettel az ENSZ Emberi Jogi Főbiztosa Hivatalának „Magánélethez való jog a 
digitális érában” című, 2014. június 30-i jelentésére6,

– tekintettel az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése Jogi és Emberi Jogi Bizottságának 
„Tömeges megfigyelés” című, 2015. január 26-i jelentésére7,

– tekintettel az Egyesült Államok Nemzetbiztonsági Hivatalának megfigyelési 
programjáról, a különféle uniós tagállamokban megfigyelést végző szervekről és az 
uniós polgárok alapvető jogaira, valamint a transzatlanti bel- és igazságügyi 
együttműködésre gyakorolt hatásukról szóló, 2014. március 12-i állásfoglalására8,

– tekintettel az ENSZ-főtitkár emberi jogokkal, multinacionális társaságokkal és egyéb 
üzleti vállalkozásokkal foglalkozó különmegbízottjának „Az üzleti szférára és az emberi 

                                               
1 http://eeas.europa.eu/delegations/un_geneva/press_corner/focus/events/2012/20120625_en.htm
2 http://eeas.europa.eu/delegations/documents/eu_human_rights_guidelines_on_freedom_of_expression_online_
and_offline_en.pdf.
3 http://www.osce.org/fom/80723?download=true.
4 http://www.osce.org/fom/127656?download=true.
5 http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N14/545/19/PDF/N1454519.pdf?OpenElement.
6 http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session27/Documents/A-HRC-27-37_en.doc.
7 http://website-pace.net/documents/19838/1085720/20150126-MassSurveillance-EN.pdf/df5aae25-6cfe-450a-
92a6-e903af10b7a2.
8 Elfogadott szövegek P7_TA(2014)0230.
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jogokra irányadó elvek: az Egyesült Nemzetek Szervezete »Védeni, tiszteletben tartani 
és orvosolni« keretének végrehajtása” címû, 2011. március 21-i jelentésére1,

– tekintettel az OECD multinacionális vállalatokra vonatkozó iránymutatásaira2, valamint 
az OECD multinacionális vállalatokra vonatkozó iránymutatásairól szóló 2014. évi éves 
jelentésre3,

– tekintettel a Bejegyzett Nevek és Számok Internetszervezetének 2013. évi éves 
jelentésére4,

– tekintettel az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottságnak és a Régiók Bizottságának szóló, „Internetpolitika és internetirányítás: 
Európa szerepe az internetirányítás jövőjének alakításában” című 2014. február 12-i 
bizottsági közleményre5,

– tekintettel a NETmundial többszereplős konferencia 2014. április 24-én elfogadott 
nyilatkozatára6,

– tekintettel a 2014. szeptember 2–5-ig Isztambulban tartott  kilencedik Internetirányítási 
Fórum elnökének összefoglalójára,

– tekintettel az Egyiptom, Líbia, Irán, Dél-Szudán, Szudán és Szíria ellen hozott európai 
uniós korlátozó intézkedésekre, amelyek többek között távközlési eszközök, 
információs és kommunikációs technológiák (ikt), valamint nyomon követési eszközök 
embargójára vonatkoznak,

– tekintettel a kettős felhasználású termékek kivitelére, transzferjére, 
brókertevékenységére és tranzitjára vonatkozó közösségi ellenőrzési rendszer 
kialakításáról szóló 428/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2014. április 16-
i európai parlamenti és a tanácsi 599/2014/EU rendeletre7,

– tekintettel a kettős felhasználású termékekre vonatkozó export-ellenőrzési rendszer 
felülvizsgálatáról szóló, 2014. április 16-i európai parlamenti, tanácsi és bizottsági 
együttes nyilatkozatra8,

– tekintettel „Az exportellenőrzési politikák felülvizsgálata: a biztonság és 
versenyképesség biztosítása változó világunkban” című, a Tanácshoz és az Európai 

                                               
1

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf?v=1392752313000/_/jcr:
system/jcr:versionstorage/12/52/13/125213a0-e4bc-4a15-bb96-9930bb8fb6a1/1.3/jcr:frozennode
2 http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
3 http://www.oecd-
ilibrary.org/docserver/download/2014091e.pdf?expires=1423160236&id=id&accname=ocid194994&checksum
=D1FC664FBCEA28FC856AE63932715B3C
4 https://www.icann.org/en/system/files/files/annual-report-2013-en.pdf
5 COM(2014) 0072 
6 http://netmundial.br/wp-content/uploads/2014/04/NETmundial-Multistakeholder-Document.pdf
7 HL L 173., 2014.6.12.
8 HL L 173., 2014.6.12.
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Parlamenthez intézett, 2014. április24-i bizottsági közleményre1,

– tekintettel az exportellenőrzési politikák felülvizsgálatáról szóló, a 2014. november 21-i 
tanácsi következtetésekre,

– tekintettel az uniós külpolitika digitális szabadságra vonatkozó stratégiájáról szóló, 
2012. december 11-i állásfoglalására2,

– tekintettel „A sajtó és média szabadsága” című, 2013. június 13-i állásfoglalására3,

– tekintettel az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének sürgős 
eseteiről szóló állásfoglalásaira, ahol ezek digitális szabadságjogokkal kapcsolatos 
kérdéseket érintenek,

– tekintettel az emberi jogok európai egyezményére és az EU-nak az egyezményhez való 
csatlakozásáról jelenleg folyó tárgyalásokra,

– tekintettel az Európai Unió Alapjogi Chartájára,

– tekintettel eljárási szabályzata 52. cikkére,

– tekintettel a Külügyi Bizottság jelentésére (A8-0000/2015),

A. mivel a technológiai fejlődés és a nyílt internethez való hozzáférés előmozdítja az 
emberi jogok és az alapvető szabadságjogok érvényesülését, és pozitív hatást 
gyakorolnak, világszerte szélesítve a szólásszabadság, az információhoz való 
hozzáférés, a magánélethez való jog és a gyülekezési szabadság hatókörét;

B. mivel a technológiai rendszereket egyre inkább emberi jogi jogsértések eszközéül is 
felhasználják a cenzúra, a megfigyelés, az eszközökhöz való jogosulatlan hozzáférés, a 
zavarás, az adatszerzés, az információk és az egyének felkutatása és nyomon követése 
révén;

C. mivel mindezt az emberi jogokat megsértő kormányok, bűnszervezetek, terrorista 
hálózatok és magánszemélyek művelik;

D. mivel az ikt-k használatának kontextusa nagy mértékben meghatározza az emberi 
jogokat sértő vagy előmozdító hatásuk;

E. mivel digitális területen a magánszereplők egyre jelentősebb szerepet játszanak;

F. mivel az ikt-kat bevonó (kiber)biztonsági és a terrorizmus elleni intézkedések vagy az 
internet ellenőrzése gyakran jelentős mértékű romboló hatással vannak az egész világon 
az emberi jogokra, különösen akkor, ha hiányzik a jogalap, a szükségszerűség, az 
arányosság vagy a demokratikus és igazságügyi felügyelet;

G. mivel a digitális biztonság és a digitális szabadság alapvető fontosságú, és nem 

                                               
1 COM(2014)0244
2 Elfogadott szövegek, P7_TA(2012)0470.
3 Elfogadott szövegek, P7_TA(2013)0274.
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helyettesíthetik egymást, hanem egymást kell erősíteniük;

H. mivel az Európai Unió csak akkor mutathat példát a digitális szabadságjogok 
tekintetében, ha e jogokat magán az EU-n belül védelmezik;

1. elismeri, hogy az emberi jogok és az alapvető szabadságok egyetemes érvényűek és 
globális védelmet kell kapniuk;

2. felszólítja a Bizottságot, hogy biztosítsa az uniós külső fellépések és az ikt-vel 
kapcsolatos belső politikák koherenciáját;

3. hangsúlyozza, hogy az ikt szerepét az emberi jogok védelmét előmozdító valamennyi 
uniós politikában és programban érvényre kell juttatni;

4. felszólít azon technológiák tevékeny fejlesztésére és terjesztésére, amelyek elősegítik az 
emberi jogok védelmét és előmozdítják az emberek digitális szabadságjogait és 
biztonságát;

5. felszólítja a Bizottságot és a Tanácsot, hogy támogassák, képezzék és ruházzák fel 
felelősséggel a tevékenységeik során ikt-kat alkalmazó emberi jogi jogvédőket, civil 
társadalmi aktivistákat és független újságírókat, és ehhez kapcsolódóan alapvető jogként 
támogassák a magánélethez való jogot, valamint a szólás-, gyülekezési és egyesülési 
szabadságot;

6. szorgalmazza, hogy a Tanács és a Bizottság a harmadik országokkal fenntartott 
kapcsolatok minden formájában – többek között a csatlakozási tárgyalások, a 
kereskedelmi tárgyalások, az emberi jogi párbeszédek és a diplomáciai kapcsolatok 
keretében – tartson ki a digitális szabadságok és az internethez való korlátlan hozzáférés 
tiszteletben tartásának szükségessége mellett;

7. felszólít arra, hogy a harmadik országokkal kötendő valamennyi megállapodásba
illesszenek bele olyan feltételességi záradékokat, amelyek egyértelműen kimondják a 
digitális szabadságok és az internethez való korlátlan hozzáférés tiszteletben tartása 
biztosításának szükségességét;

8. hangsúlyozza, hogy az uniós fejlesztési és emberi jogi politika hatékony megvalósítása 
megköveteli az ikt-k általános elterjedését és a digitális szakadék áthidalását az alapvető 
technológiai infrastruktúra biztosítása, a tudáshoz és az információhoz való hozzáférés 
elősegítése révén a digitális jártasság világszerte történő előmozdítása érdekében;

9. hangsúlyozza, hogy az emberi jogok megsértésének eseteivel kapcsolatos bizonyítékok 
digitális gyűjtése és terjesztése hozzájárulhat a büntetlenség ellen vívott globális 
küzdelemhez; úgy véli, hogy ezeknek az anyagoknak a nemzetközi (büntető)jog 
értelmében a bírósági eljárások során bizonyítékként elfogadhatónak kell minősülniük;

10. sajnálja, hogy az EU-ban gyártott információs és kommunikációs technológiákat és 
szolgáltatásokat a harmadik országokban a (mobil)telefon-hálózatokon és az interneten 
keresztül cenzúrával, tömeges megfigyeléssel, nyomon követéssel, zavarással, 
adatszerzéssel, valamint a polgárok és tevékenységeik felkutatásával és követésével az 
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emberi jogok megsértésére használják;

11. úgy véli, hogy a tömeges megfigyelés mindig aránytalan, következésképpen sérti a 
szükségesség és arányosság elvét, ezért sérti az emberi jogokat is;

12. hangsúlyozza, annak biztosítása érdekében, hogy a szolgáltatók, a szoftverfejlesztők, a 
hardvergyártók, a közösségi hálózatépítő szolgáltatások/média és egyebek globális 
szinten figyelembe vegyék a véghasználók emberi jogait, az uniós jogban el kell 
fogadni a vállalatok társadalmi felelősségvállalására vonatkozó elveket és a tervezés 
fázisában az emberi jogok beépítésének azon kritériumait, amelyek az emberi jogokat 
védő technológiai megoldások és innovációk;

13. hangsúlyozza az ikt-val kapcsolatos uniós szabályozások és szankciók uniós szinten 
történő végrehajtásának és nyomon követésének szükségességét, ideértve a mindent 
magukban foglaló mechanizmusok alkalmazását is, a jogszabályok tagállami 
tiszteletben tartásának és az egyenlő versenyfeltételek megőrzésének biztosítása 
érdekében;

14. sürgeti a Bizottságot e tekintetben, hogy az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság 
2014 áprilisi együttes nyilatkozatában foglalt megállapodásnak megfelelően minél előbb 
nyújtson be javaslatot a kettős felhasználású technológiák exportjának szabályozását 
szolgáló intelligens és hatékony politikákra vonatkozóan, kezelve az ikt-termékek és -
szolgáltatások harmadik országokba irányuló potenciálisan káros exportját;

15. hangsúlyozza, hogy a Bizottságnak sürgősen képesnek kell lennie arra, hogy naprakész 
tájékoztatással szolgáljon a kiviteli engedély kérelmezését illetően bizonytalan 
társaságok számára a potenciális kereskedelmi ügyletek jogszerűségéről vagy esetleges 
káros hatásairól;

16. felszólítja a Bizottságot, hogy nyújtson be javaslatokat annak vizsgálatára vonatkozóan, 
hogyan alkalmazhatók az ikt-kkel kapcsolatos uniós előírások az ilyen technológiák 
vagy más szolgáltatások olyan harmadik országokba irányuló exportjából fakadó 
esetlegesen káros hatások megelőzése érdekében, amelyekben az olyan fogalmak, mint 
a „jogszerű adatszerzés” más jelentéssel bírnak, illetve ahol nincs jogállam;

17. felszólít a „nulladik napi exploitok” kereskedelmét szabályozó politikák kidolgozására 
annak elkerülése érdekében, hogy az emberi jogokat sértő informatikai támadásokra 
vagy eszközökhöz való illetéktelen hozzáférésre használják fel őket;

18. sajnálja, hogy bizonyos európai és az EU-ban működő nemzetközi vállalatok aktívan 
jelen vannak olyan országokban, ahol megsértik az emberi jogokat;

19. sürgeti a Bizottságot, hogy nyilvánosan zárja ki az ilyen tevékenységekben részt vevő 
vállalatokat az uniós közbeszerzési eljárásokból, a kutatási-fejlesztési finanszírozásból 
és minden más pénzügyi támogatásból;

20. felszólítja a Bizottságot és a Tanácsot, hogy az internetirányítási fórumokon tevékenyen 
védelmezzék a nyílt internetet, a több érdekelt felet tömörítő döntéshozatali eljárásokat 
és a digitális szabadságokat;
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21. felszólítja a Bizottságot, hogy vonja be a civil társadalmat és a független szakértőket az 
ikt területébe a naprakész szakértelem biztosítása érdekében, amelynek eredményeként 
időtálló lesz a döntéshozatal;

22. hangsúlyozza, hogy el kell kerülni a nem kívánatos következményeket, például a 
kutatások, az információcsere és az információhoz való hozzáférés vagy az emberi 
jogokat előmozdító technológiák kivitelének korlátozását;

23. úgy véli, hogy a kormányok és a magánszereplők digitális területen megvalósuló 
globális együttműködése szükségessé teszi az egyértelmű fékeket és ellensúlyokat, és 
nem vezethet a demokratikus és az igazságügyi felügyelet meggyengítéséhez;

24. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a jelentést a Tanácsnak, a Bizottságnak, valamint a 
Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének és az 
EKSZ-nek.


