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JAVASLATOK

A Kulturális és Oktatási Bizottság felkéri az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele 
az alábbi javaslatokat:

1. rámutat, hogy az alapvető jogok olyan objektív értékrendszert alkotnak, amely 
biztosítja, hogy az alapvető kommunikációs szabadságok, például a kommunikációhoz 
való jog, a véleménynyilvánítás szabadsága és a véleménypluralizmus, az 
információszabadság, a művészetek, a tudományok és a média szabadsága, valamint a 
tulajdonhoz és annak védelméhez való jogok ne függjenek például magánjogi 
megállapodásoktól vagy üzleti feltételektől, illetve egyensúlyban legyenek egymással;

2. hangsúlyozza, hogy a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabálynak teljes mértékben 
meg kell felelnie az alapvető jogok védelmének, a fogyasztóvédelemnek, a felhasználók 
biztonságának, az online névtelenség lehetőségének és a szólásszabadságnak, valamint a 
tulajdon védelmének biztosítására irányuló célkitűzésnek; hangsúlyozza, hogy az 
alapvető jogok nemcsak az állammal, hanem azokkal szembeni védőjogként is 
alkalmazandók, akik technikai infrastruktúrájukon keresztül gyakorolják hatalmukat, 
ezáltal korlátozva hatalmukat; hangsúlyozza, hogy az alapjogoknak tehát azokat is 
kötelezniük kell, akik technikai infrastruktúra révén gyakorolnak hatalmat; 
hangsúlyozza, hogy megfelelően figyelembe kell venni a piaci erőfölény mértékét, a 
domináns vagy kvázi monopolisztikus piaci jelenlétet, a fogyasztók kínálatra való 
ráutaltságának mértékét, továbbá az érintett fogyasztók, az erős piaci szereplők és egyéb 
harmadik felek érdekeit;

3. hangsúlyozza, hogy segíteni kell a fogyasztókat és a felhasználókat abban, hogy 
nagyobb ellenőrzést gyakorolhassanak saját adataik és személyazonosságuk felett, és 
felelősséget vállaljanak azokért, valamint felszólít a személyes adatok magas szintű 
védelmére, a digitális szolgáltatások átláthatóságának és elszámoltathatóságának 
fokozása mellett;

4. hangsúlyozza, hogy az uniós vagy nemzeti jogszabályok értelmében jogszerű és 
jogszerűen megosztott tartalomnak online kell maradnia, és hogy az ilyen tartalom 
eltávolítása nem vezethet az egyéni felhasználók azonosításához vagy a személyes 
adatok feldolgozásához;

5. rámutat, hogy a média-ökoszisztéma az online platformok okozta zavartól szenved; 
hangsúlyozza, hogy a közigazgatási szerveknek kötelezettsége egy olyan jogi keret 
elfogadása, amely elősegíti a független és plurális média fejlődését;

6. emlékeztet az online platformok és más online szolgáltatások azon kötelezettségére, 
hogy haladéktalanul intézkedjenek a jogellenes tartalmak platformjaikról és 
szolgáltatásaikról való eltávolításáról, és emlékeztet arra, hogy ezek a kötelező védelmi 
intézkedések jogszabályi kereten belül működnek és bírósági felügyelet tárgyát képezik; 
úgy véli, hogy az ágazatspecifikus szabályok akadálytalan hozzáférést biztosíthatnak 
médiaszolgáltatásokhoz és -tartalmakhoz, valamint előmozdíthatják a tömegtájékoztatás 
szabadságát és sokszínűségét;

7. kéri, hogy minden olyan védelmi intézkedés, amely az alapvető jogokat is érintheti, 
továbbra is igazságügyi és szabályozási felügyeleten alapuljon, és hogy állami 
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hatáskörbe tartozó feladatokat ne ruházzanak át magánvállalkozásokra;

8. kiegyensúlyozott, a platformok, szabályozó hatóságok, tényellenőrzők és felhasználók 
közötti együttműködésén alapuló tartalom-eltávolítási megoldásokat szorgalmaz; 
hangsúlyozza, hogy az illegális tevékenységekre vonatkozó, az általános adatvédelmi 
rendeletnek megfelelő adatok bűnüldöző és egyéb hatóságokkal való megosztását a 
platformoknak – saját hatékony és megfelelő védintézkedéseik mellett – prioritásként 
kell kezelniük;

9. kéri, hogy a közösségi platformok által a tartalmak eltávolítására alkalmazott eljárások 
legyenek átláthatóak, valamint akadályozzák meg a nem illegális tartalmak eltávolítását; 
a nagy közösségi platformokra vonatkozó egyértelmű szabályok kialakítását 
szorgalmazza, amelyek előírják a megjelölt tartalmak ellenőrzését, és a tartalom 
blokkolása esetén a határozat indokolásának megválaszolását a tartalom feltöltőjének; 
ezért az emberi felhasználók számára hatékony panasztételi és jogorvoslati 
mechanizmusokat szorgalmaz, megakadályozva ugyanakkor az ilyen 
mechanizmusokkal való visszaélést;

10. felszólítja a Bizottságot, hogy gondoskodjon arról, hogy a platformok üzemeltetői 
rendelkezésre bocsássák az átláthatósági jelentéseket, amelyek tartalmazzák azt is, hogy 
hány esetben azonosítottak tartalmakat tévesen illegális vagy jogellenesen megosztott 
tartalomként, és hogy az illetékes hatóságok tegyék közzé az arra vonatkozó 
információkat, hogy a tartalmak eltávolítását hány esetben követte nyomozás és 
bűnüldözési intézkedés;

11. rámutat, hogy egyes káros tartalmak, illetve részlegesen pontos információk nem 
feltétlenül illegálisak; megjegyzi, hogy az automatikus tartalomszűrő eszközök legális 
tartalmak kiszűréséhez vezethetnek; szükségesnek véli annak biztosítását, hogy az 
adattulajdonosok megfelelően megvédhessék jogaikat, ha tartalmukat eltávolították;

12. hangsúlyozza, hogy az online platformok és más szolgáltatások által alkalmazott, 
tartalmaik ellenőrzését célzó eljárásoknak szigorú és átlátható, a felhasználók által 
ismert normáknak kell megfelelniük, és teret kell biztosítaniuk a határozatokkal 
szembeni hatékony fellebbezéshez való jognak, előbb az online platform vagy 
szolgáltatás felé, de a hatóságok felé is;

13. javasolja, hogy fordítsanak különleges figyelmet a gyermekek és a fiatalok védelmére, 
és ezt adatvédelmi szempontból is biztosítsák, továbbá kéri, hogy az online 
szolgáltatásokra – a gyermekek és fiatalok védelme érdekében – az adatvédelmi 
jogszabályok hatálya alatti legszigorúbb korlátozások vonatkozzanak;

14. rámutat, hogy a „puha” koordinációs, támogatási, illetve kiegészítő intézkedések – 
például magatartási kódexek vagy ön- és társszabályozási eszközök – hatékony 
szabályozási mechanizmusként szolgálhatnak, amennyiben az állami szervek 
figyelemmel kísérik azok hatását, és az eredménytelenségük beigazolódása esetén 
törvény írja elő azok állami szabályozását, ezek révén ugyanis gyakran gyors, az EU-n 
kívüli érintetteket is figyelembe vevő válaszlépések hozhatók a megváltozó 
körülményekre

15. felhívja a figyelmet arra, hogy a végrehajtás – beleértve a határokon átnyúló eseteket is 
– elvben a nemzeti szabályozó hatóságok hatáskörébe tartozik, és alapos indok nélkül 
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nem helyezhető át európai szintre; úgy véli továbbá, hogy a származási ország elvére 
vonatkozó elképzelés akkor fog erősödni, ha a nemzeti szabályozó hatóságok hatékony 
eszközöket bocsátanak rendelkezésre a jogszabályok végrehajtásához, és hatékony 
eljárást biztosítanak a határokon átívelő együttműködéshez; hangsúlyozza, hogy ennek 
európai szinten gyors és hatékony, a jogviszonyok tartós stabilitását biztosító 
vitarendezési eljárásokkal kell kiegészülnie;

16. szorgalmazza, hogy az Unióban kifejlesztett és használt szolgáltatások garantálják a 
magánélet és az adatok hatékony és átfogó védelmét, valamint megállapítja, hogy a 
véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságának lehető legmagasabb szintje, a 
szellemi tulajdon védelme és a kommunikáció magánéletének védelme, a 
véleményalkotás, a kulturális sokszínűség és a hálózatsemlegesség előmozdítása egy 
biztonságos digitális környezetben olyan előnyöket jelent a globális versenyben, 
amelyeket nem szabad alábecsülni; felhívja a Bizottságot, hogy a digitális kornak 
megfelelő, világos és hatékony megoldások révén módszeresen mozdítsa elő e 
szolgáltatások célzottabb fejlesztését;

17. kéri az európai értékek tiszteletben tartását, előmozdítva a vélemények sokszínűségét, a 
hálózatsemlegességet, a szólásszabadságot, a tulajdon védelmét és az információhoz 
való hozzáférést, a médiapluralizmust, valamint a kulturális és nyelvi sokszínűséget; 
egyértelmű és – amennyire lehetséges – egységesen alkalmazandó szabályokat 
szorgalmaz a platformok felelősségével, a jogellenes vagy káros tartalmakkal, az 
algoritmikusokkal kapcsolatos elszámoltathatósággal, az átlátható reklámozással, 
valamint a káros tartalmak, gyűlöletbeszéd és dezinformáció, illetve azok hamis vagy 
botfiókokon keresztül történő terjesztése elleni küzdelemmel kapcsolatban az alapvető 
jogok és szabadság megőrzése érdekében;

18. hangsúlyozza, hogy a platformokra vonatkozó minden új kötelezettségnek azok piaci 
részesedéséhez és finanszírozási képességéhez mérten arányosnak kell lennie a 
tisztességes verseny előmozdítása és az innováció támogatása érdekében; úgy véli, hogy 
az ilyen megközelítés segítene az információ- és médiapluralitás, valamint a kulturális 
és nyelvi sokszínűség megerősítésében;

19. kéri, hogy az össztársadalmi célokat szolgáló, és azokat bizonyos ágazatokra 
vonatkozóan konkretizáló ágazatspecifikus szabályok – például az audiovizuális 
médiaszolgáltatásokról szóló (EU) 2018/1808 irányelv és a szerzői jogokról szóló (EU) 
2019/790 irányelv – élvezzen elsőbbséget az általános szabályokkal szemben annak 
érdekében, hogy a digitális környezetben biztosítsa a jogosultak jogait;

20. hangsúlyozza, hogy a szolgáltatók tartalommoderálásra vonatkozó valamennyi 
előírásának teljes mértékben tiszteletben kell tartania a véleménynyilvánítás 
szabadságát, amely az Európai Unió Alapjogi Chartájának 11. cikke szerint magában 
foglalja „a véleményalkotás szabadságát, valamint az információk és eszmék 
megismerésének és közlésének szabadságát anélkül, hogy ebbe hatósági szerv 
beavatkozhatna, továbbá országhatárokra való tekintet nélkül”, valamint hogy a 
vélemények széles skálájának elérhetősége még akkor is hozzájárul a nyílt és 
demokratikus társadalmak kialakulásához, ha az ilyen nézetek ellentmondásosak vagy 
kellemetlenek;

21. hangsúlyozza, hogy a polgároknak nagyobb fokú kontrollt kell biztosítani személyes 
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adataik online kezelése és védelme felett, miközben több felelősséget kell a 
vállalkozásokra hárítani adatvédelmi gyakorlataik vonatkozásában;

22. kéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy fokozzák a köz- és a magánszektor, valamint 
a tudományos körök közötti együttműködést az ismeretek megosztásának megerősítése, 
a biztonsági oktatás és képzés, az adatvédelem és az emberi jogok tiszteletben 
tartásának előmozdítása és az etikai vonatkozások tudatosítása érdekében a digitális 
technológia használata, a robotika és a mesterséges intelligencia (MI) kapcsán;

23. úgy véli, hogy a platformokat terhelő felelősséget úgy kellene meghatározni, hogy az 
megfeleljen az üzemeltető méretének, valamint a tartalommal az adott platformon való, 
egyértelmű és ellenőrizhető kritériumok és szempontok alapján (például szerkesztői 
funkciók, tényleges tudás és bizonyos mértékű ellenőrzés) megállapított interakciónak; 
úgy véli továbbá, hogy valamennyi javasolt rendszert megalapozott alapvetőjog-védő 
intézkedéseknek, valamint megfelelő független és pártatlan nyilvános felügyeletnek kell 
kísérnie;

24. hangsúlyozza, hogy az új technológiák, a digitális szolgáltatások és az adatvezérelt 
technológiák – ideértve a mesterséges intelligenciát (MI) – nyújtotta társadalmi 
előnyöktől függetlenül a demokratikus értékeket, a jogállamiságot és az alapvető 
jogokat érintő lehetséges kockázatok kezelését és elemzését kiemelt prioritásként kell 
kezelni.
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