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HU Egyesülve a sokféleségben HU

2.3.2022 A9-0022/1

Módosítás 1
Clare Daly
a Baloldal képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0022/2022
Sandra Kalniete
Az Európai Unió valamennyi demokratikus folyamatába történő külföldi beavatkozás
(2020/2268(INI))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
H a preambulumbekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

 Ha. mivel a külföldi eredetű 
dezinformáció gyakran az uniós és 
tagállami politikákkal kapcsolatos jogos 
bírálatokat veszi át és torzítja el, 
különösen a külpolitika területén; mivel a 
társadalom demokratikus jellegének 
megőrzése megköveteli, hogy a 
kormányzati politikákkal kapcsolatos 
jogos és határozott kritikákat ne lehessen 
a külföldi eredetű dezinformációval 
összemosni, és ekként megbélyegezni vagy 
elnyomni; mivel a külföldi eredetű 
dezinformálás tényleges és megalapozott 
esetei, valamint az eltérő és kisebbségi 
politikai vélemények jogszerű kifejezése 
közötti különbségtétel elmulasztása a 
tekintélyelvűség irányába terelné az 
Uniót;

Or. en
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2.3.2022 A9-0022/2

Módosítás 2
Clare Daly
a Baloldal képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0022/2022
Sandra Kalniete
Az Európai Unió valamennyi demokratikus folyamatába történő külföldi beavatkozás
(2020/2268(INI))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
BO preambulumbekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

BO. mivel az elmúlt években 
gyakoribbá váltak a kibertámadások és a 
kibertérben elkövetett incidensek, 
amelyeket ellenséges államok és nem 
állami szereplők irányítottak; mivel számos 
kibertámadást, például a stratégiai 
oltóanyag-tároló struktúrákra irányuló 
globális, célzott adathalász e-mail-
kampányokat és az Európai 
Gyógyszerügynökség (EMA), az Európai 
Bankhatóság (EBH), a norvég parlament és 
számtalan más intézmény elleni 
kibertámadásokat szintén államilag 
támogatott, főleg az orosz és a kínai 
kormányhoz köthető hackercsoportokra 
vezették vissza;

BO. mivel az elmúlt években 
gyakoribbá váltak az olyan kibertámadások 
és kibertérben elkövetett incidensek, 
amelyeket ellenséges állami és nem állami 
szereplők irányítottak; mivel az olyan 
kifinomult rosszindulatú szoftverek 
tervezése és használata, mint a Stuxnet, a 
Duqu, a Flame, valamint az Egyesült 
Államok és Izrael hírszerző 
ügynökségeihez kapcsolódó egyéb 
rosszindulatú szoftverek hozzájárultak az 
támadó jellegű hackelési képesség terén 
folytatott globális fegyverkezési verseny 
felgyorsulásához; mivel a nulladik napi 
sebezhetőségek kihasználására szolgáló 
kódok hírszerző ügynökségek általi, az 
offenzív hackelési képesség fokozását 
célzó felhalmozása, szemben a 
sebezhetőségek időben történő és átlátható 
jelentésével, szisztematikusan aláássa a 
globális kiberbiztonságot; mivel az, hogy 
az Egyesült Államok hírszerző 
ügynökségeihez kapcsolódó, Equation 
Group nevű fenyegető szereplő elvesztette 
egy kifinomult rosszindulatú szoftvereket 
tartalmazó rejtett tára feletti ellenőrzést, 
hozzájárult a kiberfenyegetések 
elterjedéséhez, és olyan 
kibertámadásokhoz vezetett, mint a 
magán- és állami infrastruktúra, többek 
között a nemzeti egészségügyi szolgálatok 
elleni WannaCry-támadás; mivel számos 
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kibertámadást, például a stratégiai 
oltóanyag-tároló struktúrákra irányuló 
globális, célzott adathalász e-mail-
kampányokat és az Európai 
Gyógyszerügynökség (EMA), az Európai 
Bankhatóság (EBH), a norvég parlament és 
számtalan más intézmény elleni 
kibertámadásokat szintén államilag 
támogatott, főleg az orosz és a kínai 
kormányhoz köthető hackercsoportokra 
vezették vissza;

Or. en
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2.3.2022 A9-0022/3

Módosítás 3
Clare Daly
a Baloldal képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0022/2022
Sandra Kalniete
Az Európai Unió valamennyi demokratikus folyamatába történő külföldi beavatkozás
(2020/2268(INI))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
3 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

3. hangsúlyozza, hogy a külföldi 
beavatkozás megelőzésére, felderítésére, 
elkövetőjének azonosítására, elhárítására és 
szankcionálására irányuló összes 
intézkedést úgy kell megtervezni, hogy az 
tiszteletben tartsa és előmozdítsa az 
alapvető jogokat, beleértve az uniós 
polgárok azon képességét is, hogy 
biztonságosan, névtelenül és cenzúra 
nélkül kommunikálhassanak, bármely 
külföldi szereplő indokolatlan 
beavatkozása nélkül; 

3. elismeri, hogy az alapvető jogokat 
és a társadalom demokratikus jellegét 
veszélyezteti, ha biztonságelvű 
megközelítést alkalmaznak a civil 
társadalmi térre és a közszférára, és 
különösen az eltérő és kisebbségi politikai 
véleményekre és azok kinyilvánítására; 
hangsúlyozza, hogy a külföldi beavatkozás 
megelőzésére, felderítésére, elkövetőjének 
azonosítására, elhárítására és 
szankcionálására irányuló összes 
intézkedést úgy kell megtervezni, hogy az 
tiszteletben tartsa és előmozdítsa az 
alapvető jogokat, beleértve az uniós 
polgárok azon képességét is, hogy 
biztonságosan, névtelenül és cenzúra 
nélkül kommunikálhassanak, bármely 
külföldi szereplő indokolatlan 
beavatkozása nélkül; 

Or. en
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2.3.2022 A9-0022/4

Módosítás 4
Clare Daly
a Baloldal képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0022/2022
Sandra Kalniete
Az Európai Unió valamennyi demokratikus folyamatába történő külföldi beavatkozás
(2020/2268(INI))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
13 a bekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

 13a. hangsúlyozza, hogy a civil 
társadalmi térre gyakorolt negatív hatások 
megelőzése érdekében minden új 
jogalkotási javaslatot alapos és átfogó 
hatásvizsgálatnak kell kísérnie, beleértve 
a civil társadalmi térnek a nemzetközi 
emberi jogi normák alapján, valamint az 
egyesülés, a véleménynyilvánítás és a 
gyülekezés szabadsága tekintetében 
történő szisztematikus ellenőrzését, amint 
azt az Alapjogi Charta is megerősíti; 
hangsúlyozza, hogy a kockázatok 
azonosításakor a civil társadalommal 
együttműködve be kell vezetni az új 
jogszabályok tagállamok általi 
végrehajtásához szükséges biztosítékokat 
és iránymutatás-tervezeteket, és ennek 
részeként fel kell mérni a 
megkülönböztetés kockázatát, valamint az 
alapvető jogokra, többek között az 
egyesülési, véleménynyilvánítási és 
gyülekezési szabadságra gyakorolt 
lehetséges hatásokat;

Or. en
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2.3.2022 A9-0022/5

Módosítás 5
Clare Daly
a Baloldal képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0022/2022
Sandra Kalniete
Az Európai Unió valamennyi demokratikus folyamatába történő külföldi beavatkozás
(2020/2268(INI))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
54 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

54. kéri, hogy szabályozzák az olyan 
szolgáltatásokat, amelyek közösségi média 
manipulációs eszközöket és 
szolgáltatásokat kínálnak, például 
mesterséges aktivitással vagy álprofilokkal 
fellendítik egyes fiókok vagy tartalmak 
elérését; hangsúlyozza, hogy ennek a 
szabályozásnak a jelenlegi gyakorlatok és a 
kapcsolódó kockázatok alapos értékelésén 
kell alapulnia, és meg kell akadályoznia, 
hogy ezeket a szolgáltatásokat 
rosszindulatú szereplők politikai 
beavatkozásra használják fel;

54. kéri, hogy szabályozzák az olyan 
szolgáltatásokat, amelyek a közösségi 
médiához kapcsolódó manipulációs 
eszközöket és szolgáltatásokat kínálnak, 
például mesterséges aktivitással vagy 
álprofilokkal fellendítik egyes fiókok vagy 
tartalmak elérését; hangsúlyozza, hogy 
ennek a szabályozásnak a jelenlegi 
gyakorlatok és a kapcsolódó kockázatok 
alapos értékelésén kell alapulnia, és meg 
kell akadályoznia, hogy ezeket a 
szolgáltatásokat uniós vagy Unión kívüli 
szereplők bármilyen politikai 
beavatkozásra használják fel;

Or. en
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2.3.2022 A9-0022/6

Módosítás 6
Clare Daly
a Baloldal képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0022/2022
Sandra Kalniete
Az Európai Unió valamennyi demokratikus folyamatába történő külföldi beavatkozás
(2020/2268(INI))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
123 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

123. aggodalmát fejezi ki Hong Kong új 
nemzetbiztonsági törvényéből és a külföldi 
szankciók elleni küzdelemről szóló kínai 
törvényből eredő kényszerítő intézkedések 
extraterritoriális alkalmazása miatt, amely 
kiegészül a más országokkal szemben Kína 
rendelkezésére álló kiadatási 
megállapodásokkal, amelyek lehetővé 
teszik Kína számára, hogy nagyszabású 
elrettentő intézkedéseket hajtson végre a 
kritikus nem kínai állampolgárokkal, 
például a közelmúltban két dán parlamenti 
képviselővel szemben, ideértve továbbá öt 
európai parlamenti képviselő, a Parlament 
Emberi Jogi Albizottsága, három uniós 
tagállami parlamenti képviselő, az EU 
Tanácsának Politikai és Biztonsági 
Bizottsága, két európai tudós és két európai 
– Németországban és Dániában működő – 
agytröszt elleni kínai ellenszankciókat is;; 
kéri az összes tagállamot, hogy az esetleges 
emberi jogi jogsértések megelőzése 
érdekében utasítsák vissza és tagadják meg 
a kiadatást, és adott esetben nyújtsanak 
megfelelő védelmet az érintett személyek 
számára;

123. aggodalmát fejezi ki az Unión 
kívüli országok nemzetbiztonsági 
jogszabályaiból, például az Egyesült 
Államok 1917. évi kémellenes 
törvényéből, Hong Kong új 
nemzetbiztonsági törvényéből és a külföldi 
szankciók elleni küzdelemről szóló kínai 
törvényből eredő kényszerítő intézkedések 
extraterritoriális alkalmazása miatt, amely 
kiegészül a más országokkal szemben ezen 
országok rendelkezésére álló kiadatási 
megállapodásokkal, amelyek lehetővé 
teszik számukra, hogy nagyszabású 
elrettentő intézkedéseket hajtsanak végre a 
kritikus külföldi állampolgárokkal 
szemben, ideértve például a WikiLeaks 
kiadója, Julian Assange ellen az Egyesült 
Államok által az Európai Unióban végzett 
újságírói tevékenység miatt kémkedésért 
emelt vádat, valamint a Kína által a 
közelmúltban két dán parlamenti képviselő 
ellen indított eljárást, továbbá öt európai 
parlamenti képviselő, a Parlament Emberi 
Jogi Albizottsága, három uniós tagállami 
parlamenti képviselő, az EU Tanácsának 
Politikai és Biztonsági Bizottsága, két 
európai tudós és két európai – 
Németországban és Dániában működő – 
agytröszt elleni kínai ellenszankciókat is; 
kéri az összes tagállamot, hogy az esetleges 
emberi jogi jogsértések megelőzése 
érdekében utasítsák vissza és tagadják meg 



AM\1250682HU.docx PE719.395v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

a kiadatást, és adott esetben nyújtsanak 
megfelelő védelmet az érintett személyek 
számára;

Or. en


