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Jelentés A9-0205/2020
Magdalena Adamowicz
A médiaszabadság megerősítése: az újságírók védelme Európában, a gyűlöletbeszéd, a 
dezinformáció és a platformok szerepe
(2020/2009(INI))

Az A9-0205/2020. számú nem jogalkotási állásfoglalási indítvány helyébe lépő alternatív 
állásfoglalási indítvány (az eljárási szabályzat 181. cikkének (3) bekezdése)

Az Európai Parlament állásfoglalása a médiaszabadság megerősítéséről: az újságírók 
védelme Európában, a gyűlöletbeszéd, a dezinformáció és a platformok szerepe

Az Európai Parlament,

– tekintettel az 1966. évi Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányára, és 
különösen annak 19. cikkére,

– tekintettel az ENSZ Emberi Jogi Bizottsága által a Polgári és Politikai Jogok 
Nemzetközi Egyezségokmányának 19. cikkéhez (A véleményalkotás és -nyilvánítás 
szabadsága) fűzött 34. számú általános észrevételre,

– tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és az Európai Unió működéséről szóló 
szerződésre,

– tekintettel az Európai Unió Alapjogi Chartájának 11. cikkére, amely biztosítja a 
véleményalkotás szabadságát, valamint az információk és eszmék megismerésének és 
közlésének szabadságát anélkül, hogy ebbe hatósági szerv országhatárokra való tekintet 
nélkül beavatkozhatna, továbbá előírja, hogy tiszteletben kell tartani a média 
szabadságát és pluralizmusát,

– tekintettel a dezinformáció elleni fellépésről szóló, 2018. december 5-i bizottsági 
cselekvési tervre,

– tekintettel eljárási szabályzata 54. cikkére,

– tekintettel a Kulturális és Oktatási Bizottság véleményére,

– tekintettel az Állampolgári jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére (A9-
0205/2020),

A. mivel a média szabadsága, pluralizmusa, függetlensége és az újságírók biztonsága a 
véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságához való jog alapvető eleme; mivel 
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egyes tagállamokban a fősodorbeli média csak szubjektív baloldali narratívát közvetít;

B. mivel a köztulajdonban lévő médiaorgánumok kiterjesztették tevékenységüket, és ma 
már aktívak az interneten és a közösségimédia-platformokon, gyakran olyan narratívát 
közvetítve, amely nem kritikus a kormányzati fellépés szempontjából;

C. mivel egyrészt az olyan közösségimédia-platformok, mint a Twitter és a Facebook 
kormányzati szabályozás hatálya alá kerültek, másrészt akarva-akaratlanul elkezdték 
végrehajtani az öncenzúra politikáját, amelynek keretében cenzúrázták vagy 
eltávolították a közösségimédia-felhasználók – köztük az Amerikai Egyesült Államok 
elnöke – bejegyzéseit, és a közösségimédia-felhasználókat még abban is 
megakadályozták, hogy használják ezeket a platformokat, miután a közösségimédia-
platformok által alkalmazott úgynevezett „tényellenőrzők” úgy döntöttek, hogy 
bejegyzéseik hamisak;

D. mivel Kínáról ismertté vált, hogy 2019 decemberében dezinformációt terjesztett a 
Covid19-járvány kitörésével kapcsolatban; mivel ezt az Európai Külügyi Szolgálat 
(EKSZ) fedezte és bagatellizálta;

E. mivel 2020 szeptemberében bemutatták az „Észtország: A felfedezés, amely mindent 
megváltoztat” című dokumentumfilmet, amely az MS Estonia 1994-ben bekövetkezett 
elsüllyedését vizsgálta, és felfedte, hogy a hajótesten négy méter átmérőjű lyuk volt, 
amelyet korábban nem vettek észre és nem jegyeztek fel; mivel ez az új bizonyíték 
ellentmond a hajótörés hivatalos magyarázatának; mivel 1995-ben Svédország, 
Finnország, Észtország, Lettország, Lengyelország, Dánia, Oroszország és az Egyesült 
Királyság aláírta az Észtországról szóló megállapodást, amelynek értelmében ezek az 
országok kinyilvánították a helyszín szentségét, és megtiltották állampolgáraiknak, 
hogy megközelítsék a hajóroncsot; mivel Henrik Evertsson újságírót és operatőrét, 
Linus Anderssont azóta letartóztatták és „temetkezési helyszínen elkövetett 
kegyeletsértéssel” vádolják, és két év börtönbüntetés vár rájuk, amennyiben bűnösnek 
találják őket a 2021 januárjában Göteborgban induló tárgyalásukon;

F. mivel az Európai Parlament többször is aggodalmának adott hangot a dezinformáció 
veszélyével kapcsolatban; mivel ellenzéki pártokat aránytalanul és méltánytalanul 
vádolnak azzal, hogy dezinformálnak és abból hasznot húznak;

G. mivel az Európai Parlament 36,3 millió eurót költött az európai adófizetők pénzéből a 
2019. évi európai választásokkal kapcsolatos kommunikációs propagandakampányára, 
amely nem képviselt egyenlő mértékben minden, politikailag érzékeny európai 
véleményt és a különböző elképzeléseket szerte az EU-ban;

1. úgy véli, hogy a véleménynyilvánítás szabadsága az egyik alapvető polgári szabadság, 
amely a történelem során a nyugati demokráciáink egyik fontos jellemzője volt;

2. hangsúlyozza, hogy miközben nincs egyértelmű lehetőség különbséget tenni a 
félretájékoztatás elleni küzdelem és a cenzúra  között,  a kormányoknak és a 
hatóságoknak tartózkodniuk kell a dezinformálás elleni küzdelemtől; megjegyzi, hogy 
lehetetlen meghatározni, hogy ki mondja ki a végső szót arról, hogy mi minősül 
dezinformációnak, és hogy a kormányoknak nem szabad részt venniük ilyen ítéletek 
meghozatalában;
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3. úgy véli, hogy a „gyűlöletbeszéd” fogalmának túl általános és képlékeny definíciója 
hatástalan lehet, és aránytalan és önkényes használathoz vezethet, ami sérti a 
véleménynyilvánítás szabadságát és veszélyezteti az eredeti szándékokat;

4. hangsúlyozza, hogy a tagállamok saját országukban képesek kezelni a 
véleménynyilvánítás és a sajtó szabadságával, a dezinformációval és a propagandával 
kapcsolatos aggályokat, és hogy az uniós beavatkozás ellentétes a szubszidiaritás és az 
arányosság elvével;

5. arra ösztönzi a tagállamokat, hogy fogadjanak el hatékony és egyértelmű jogszabályokat 
a médiatulajdon átláthatóságának biztosítása érdekében, és fordítsanak fokozott 
figyelmet a fősodorbeli médiaorgánumok finanszírozására, átláthatóságára és 
célkitűzéseire;

6. hangsúlyozza, hogy tiszteletben kell tartani a média függetlenségét, és tartózkodni kell 
attól, hogy előírják számára a tennivalókat; úgy véli, hogy a közszolgálati 
műsorszolgáltatók különleges kötelezettsége, hogy semleges tájékoztatást nyújtsanak, és 
tartózkodjanak a politikai menetrend meghatározásától;

7. tiszteletben tartja a magánvállalatok azon jogát, hogy meghatározzák saját üzleti 
modelljüket; ennek ellenére arra ösztönözi a közösségimédia-platformokat, hogy 
valamennyi politikai, filozófiai és vallási meggyőződés számára azonos feltételeket 
biztosítsanak, összhangban a véleménynyilvánítás szabadságához való joggal; elítéli a 
közösségimédia-platformok öncenzúrázási gyakorlatait, amelyek felhasználóikat 
kizárólag véleménynyilvánításuk miatt degradálják, letiltják vagy démonizálják; úgy 
véli, hogy a véleménynyilvánítás szabadságára vonatkozó jogi keret meghatározásának 
és a platformok tartalma szabályozásának továbbra is nemzeti hatáskörbe kell tartoznia, 
beleértve az arra irányuló erőfeszítéseket is, hogy a szabad piac és a demokrácia 
védelme érdekében ellenőrizzék e közösségimédia-platformok monopóliumát vagy 
kvázi monopolhelyzetét;

8. hangsúlyozza, hogy a végrehajtó hatalomnak az egyéni vagy a közvélemény 
kiiktatásában, megváltoztatásában vagy befolyásolásában való bármilyen részvétele 
sértheti a szólásszabadság elvét, amely a kormányzati beavatkozástól mentes 
megszóláshoz való jog védelmét szolgálja; hangsúlyozza, hogy a végrehajtó hatalom 
általi  cenzúrázás elkerülése és a hatalmi ágak szétválasztásának garantálása érdekében 
lehetővé kell tenni, hogy a nemzeti bíróságok felülvizsgálhassanak minden közvetlen 
vagy közvetett kormányzati aktust, például azt, amikor a közösségimédia-platformokat 
a tartalom szabályozására kötelezik; 

9. emlékeztet arra, hogy az Uniónak el kell kerülnie, hogy polgáraira öncenzúrát 
kényszerítsen azzal, hogy táplálja bennük az attól való félelmet, hogy az Unió ellen 
irányuló bármilyen kritika elnémításra és/vagy megtorlásra kerül; hangsúlyozza, hogy a 
dezinformáció és propaganda elleni stratégiák nem használhatók az Unió ellen irányuló 
kritika akadályozásának vagy elnyomásának eszközeként;

10. hangsúlyozza, hogy Kína szándékosan információkat tartott vissza a Covid19-
világjárvánnyal kapcsolatban és dezinformációt terjesztett a világjárvány idején, míg az 
EKSZ engedett a kínai nyomásnak ahelyett, hogy őszintén beszámolt volna Kína 
lépéseiről;
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11. kitart amellett, hogy a választásokba való beavatkozásra vonatkozó állításoknak szilárd 
és következetes bizonyítékokon, nem pedig megalapozatlan vádakon kell alapulniuk, 
amelyek a brexitről szóló népszavazás után kerültek napvilágra; megjegyzi, hogy 
amennyiben nincs szilárd bizonyíték a választásokba való külföldi beavatkozásra, 
dezinformációs kampányokra lehet számítani;

12. megjegyzi, hogy számos korábbi példa van arra, hogy a kormányok a hamis 
információk fő terjesztői, mint például az az állítás, hogy minden gazdasági migráns 
menekült, hogy a migráció nem kapcsolódik a terrorizmushoz, vagy hogy Irak 
tömegpusztító fegyverekkel rendelkezett;

13. kifejezi aggodalmát Evertsson és Andersson uraknak az MS Estonia elsüllyedéséről 
szóló dokumentumfilm megjelenését követő letartóztatása miatt, nem utolsósorban 
azért, mert letartóztatásuk a tájékoztatáshoz való jog, a véleménynyilvánítás szabadsága 
és a sajtószabadság közvetlen megsértésének tűnik, és olyan intézkedés, amelyre– azt 
gondolhatnánk – , hogy egy harmadik világbeli diktatúrában kerülhet sor; kétségeinek 
ad hangot az Észtországról szóló 1995. évi megállapodás jogszerűségét illetően, amely 
bűncselekménnyé nyilvánítja az MS Estonia roncsának megközelítését; e tekintetben 
úgy véli, hogy mivel a múltban fennen hangoztatták az újságírók támadásokkal és 
büntetőeljárásokkal szembeni védelmének fontosságát különösen a harmadik 
országokban, a Bizottságnak ebben az esetben is ugyanezt az álláspontot kell 
képviselnie, amikor egy liberális uniós ország vádat emel az újságírók ellen, amiért 
értékes, egyértelműen a közérdeket szolgáló oknyomozást végeztek;

14. megjegyzi, hogy az úgynevezett jobboldali politikai pártok ellen irányuló dezinformáció 
szándékos terjesztése súlyos hatással van a választási eredményekre, és ezáltal aláássa 
az egyenlő politikai versenyfeltételeket és magának a demokráciának a szerkezetét; 
hangsúlyozza, hogy az egyenlőség, a jogállamiság és a demokrácia európai értékeivel 
összhangban a dezinformáció minden formájával szemben fel kell lépni, még akkor is, 
ha az jobboldali politikai pártok ellen irányul;

15. óva int attól, hogy az Unió önjelölt orwelli „Igazságminisztériummá” váljon, és 
korlátozza ezáltal a véleménynyilvánítás szabadságát, valamint a jogot az információk 
és eszmék hatóságok beavatkozása nélküli közlésére; továbbá felszólítja az Uniót, hogy 
óvakodjon attól, hogy olyan (ellen)propagandagépezetté váljon, amely az egyre 
szorosabb Uniót hirdető saját narratívája elleni felszólalás minden formáját elnémítja;

16. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, 
valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.

Or. en


