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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a médiaszabadság megerősítéséről: az újságírók védelme Európában, a gyűlöletbeszéd, a 
dezinformáció és a platformok szerepe
(2020/2009(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre (EUSZ) és az Európai Unió 
működéséről szóló szerződésre (EUMSZ), 

– tekintettel az Európai Unió Alapjogi chartájára,

– tekintettel az emberi jogok európai egyezményére (EJEE),

– tekintettel az Európai Unió Bírósága, valamint az Emberi Jogok Európai Bírósága 
(EJEB) ítélkezési gyakorlatára,

– tekintettel az Európa Tanács által az újságírók védelmének és biztonságának 
előmozdítása érdekében végzett munkára, beleértve a Miniszteri Bizottság 
tagállamoknak címzett, a médiapluralizmusról és a médiatulajdon átláthatóságáról szóló 
CM/Rec(2018)1[1] ajánlását, valamint a digitális korban a minőségi újságírás pénzügyi 
fenntarthatóságáról nyilatkozatát,

– tekintettel a Bizottság 2020. évi munkaprogramját magában foglaló, 2020. január 29-i 
bizottsági közleményre (COM(2020)0027),

– tekintettel a Bizottság „Az Unión belüli jogállamiság megerősítése – Intézkedési terv” 
című, 2019. július 17-i közleményére (COM(2013)0343),

– tekintettel a Bizottság „Európai megközelítés az online félretájékoztatás kezelésére” 
című, 2018. április 26-i közleményére (COM(2018)0236),

– tekintettel a Bizottság illegális online tartalom hatékony kezelésére irányuló 
intézkedésekről szóló 2018. március 1-jei ajánlásaira (COM(2018)1177),

– tekintettel a dezinformációról szóló, 2018. december 5-i bizottsági cselekvési tervre,

– tekintettel a Bizottság által 2016 májusában indított, a jogellenes online gyűlöletbeszéd 
felszámolására vonatkozó magatartási kódexre és annak negyedik értékelési fordulójára, 
amelynek eredményeképpen született a „Tájékoztató – a magatartási kódex 4. 
ellenőrzési fordulója” című dokumentum,

– tekintettel a tagállamok audiovizuális médiaszolgáltatások nyújtására vonatkozó egyes 
törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezéseinek összehangolásáról szóló 2010. 
március 10-i 2010/13/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvre1,

1 HL L 95., 2010.4.15., 1. o.
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– tekintettel az európai tartalmaknak a digitális gazdaságban történő előmozdításáról 
szóló, 2018. november 14-i tanácsi következtetésekre,

– tekintettel az EKSZ 2020. április 24-i, „A Covid19/koronavírus-világjárvány körüli 
narratívák és dezinformáció rövid értékelése” című különjelentésére,

– tekintettel a Covid19-világjárvány és annak következményei elleni küzdelemre irányuló 
összehangolt uniós fellépésről szóló, 2020. április 17-i állásfoglalására2,

– tekintettel az EUSZ 7. cikkének (1) bekezdése alapján Lengyelországgal és 
Magyarországgal kapcsolatban folyamatban lévő meghallgatásokról szóló, 
2020. január 9-i állásfoglalására3,

– tekintettel az LMBTI-személyekkel szembeni nyilvános megkülönböztetésről és 
gyűlöletbeszédről, többek között az LMBTI-mentes övezetekről szóló, 2019. december 
18-i állásfoglalására4,

– tekintettel a Daphne Caruana Galizia meggyilkolásával kapcsolatban napvilágot látott 
újabb információkat követően a jogállamiság máltai helyzetéről szóló 2019. december 
18-i állásfoglalására5,

– tekintettel a választásokba való külföldi beavatkozásról és a nemzeti és európai 
demokratikus folyamatokban megjelenő dezinformációról szóló, 2019. október 10-i 
európai parlamenti állásfoglalásra6,

– tekintettel az Európa jövője szempontjából az európai megemlékezés fontosságáról 
szóló, 2019. szeptember 19-i állásfoglalására7,

– tekintettel az Európai Unióban, különösen Máltán és Szlovákiában a jogállamiság és a 
korrupció elleni küzdelem helyzetéről szóló, 2019. március 28-i állásfoglalására8,

– tekintettel „Az alapvető jogok helyzete az Európai Unióban 2017-ben” című, 
2019. január 16-i állásfoglalására9,

– tekintettel a nemek közötti egyenlőség uniós médiaszektoron belüli helyzetéről szóló, 
2018. április 17-i állásfoglalására10,

– tekintettel a demokrácia, a jogállamiság és az alapvető jogok védelmét szolgáló átfogó 
uniós mechanizmus szükségességéről szóló, 2018. november 14-i állásfoglalására11,

– tekintettel a Facebook-felhasználók adatainak a Cambridge Analytica általi 

2 Elfogadott szövegek, P9_TA(2020)0054.
3 Elfogadott szövegek, P9_TA(2020)0014.
4 Elfogadott szövegek, P9_TA(2019)0101.
5 Elfogadott szövegek, P9_TA(2019)0103.
6 Elfogadott szövegek, P9_TA(2019)0031.
7 Elfogadott szövegek, P9_TA(2019)0021.
8 Elfogadott szövegek, P8_TA(2019)0328.
9 Elfogadott szövegek, P8_TA(2019)0032.
10 HL C 390., 2019.11.18., 19. o.
11 HL C 238., 2018.7.6., 57. o.
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felhasználásáról és az adatvédelemre gyakorolt hatásokról szóló, 2018. október 25-i 
európai parlamenti állásfoglalásra12,

– tekintettel az Európai Unióban a tömegtájékoztatás szabadságáról és sokszínűségéről 
szóló, 2018. május 3-i állásfoglalására13,

– tekintettel „Az oknyomozó újságírók védelme Európában:, Ján Kuciak szlovák újságíró 
és Martina Kušnírová ügye” című, 2018. április 19-i állásfoglalására14,

– tekintettel „Az uniós polgárságról szóló 2017. évi jelentés: A polgárok jogainak 
megerősítése a demokratikus átalakulás uniójában” című, 2017. december 12-i 
jelentésére15,

– tekintettel a kiberbűnözés elleni küzdelemről szóló, 2017. október 3-i állásfoglalására16,

– tekintettel az online platformokról és a digitális egységes piacról szóló, 2017. június 15-
i állásfoglalására17,

– tekintettel a nagy adathalmazok alapjogi vonatkozásairól: a magánéletről, 
adatvédelemről, megkülönböztetésmentességről, biztonságról és bűnüldözésről szóló, 
2017. március 14-i állásfoglalására18,

– tekintettel a jogállamiság máltai helyzetéről szóló, 2017. november 15-i 
állásfoglalására19,

– tekintettel a demokráciával, a jogállamisággal és az alapvető jogokkal foglalkozó uniós 
mechanizmus létrehozásáról szóló, a Bizottságnak szóló ajánlásokat tartalmazó, 
2016. október 25-i állásfoglalására20,

– tekintettel a Parlament Állampolgári Jogi és Alkotmányügyi Tematikus Főosztályának 
2019. február 28-i, „Dezinformáció és propaganda – a jogállamiság működésére 
gyakorolt hatás az EU-n és annak tagállamain belül” című tanulmányára,

– tekintettel eljárási szabályzata 54. cikkére,

– tekintettel a Kulturális és Oktatási Bizottság véleményére,

– tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére (A9-
0000/2020),

A. mivel a média szabadsága, pluralizmusa és függetlensége alapvető elemei a 
véleménynyilvánítás szabadságának, és elengedhetetlenek az EU és tagállamai 

12 HL C 324., 2019.9.27., 392. o.
13 HL C 41., 2020.2.6., 64. o.
14 HL C 390., 2019.11.18., 111. o.
15 HL C 369., 2018.10.11., 11. o.
16 HL C 346., 2018.9.27., 29. o.
17 HL C 331., 2018.9.18., 135. o.
18 HL C 263., 2018.7.25., 82. o.
19 HL C 356., 2018.10.4., 5. o.
20 HL C 215., 2018.6.19., 162. o.
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demokratikus működéséhez;

B. mivel a média foglyul ejtését, a gyűlöletbeszédet és a dezinformációt egyre gyakrabban 
használják a társadalmi polarizáció kiélezésére, amit pedig politikai célokra használnak 
fel; mivel az e jelenségek elleni küzdelem nemcsak az emberi jogok területén fontos, 
hanem a jogállamiság és a demokrácia EU-n belüli védelme szempontjából is alapvető 
jelentőségű;

C. mivel a sajtószabadságra vonatkozó 2020. évi globális sajtószabadsági index szerint a 
Covid19-világjárvány számos egyéb olyan válságot is kiemelt és felerősített, amelyek 
veszélyeztetik a szabadon tudósított, független, sokszínű és megbízható információkhoz 
való jogot;

D. mivel az újságírók és egyéb médiaszereplők továbbra is ki vannak téve az erőszak, a 
fenyegetések, a zaklatás, a nyomásgyakorlás, a nyilvános megszégyenítés vagy akár a 
gyilkosság kockázatának az EU-ban a közérdek védelme érdekében végzett tényfeltáró 
tevékenységük következményeképpen;

E. mivel az újságírókkal szembeni erőszakon, megfélemlítésen és zaklatáson felül az ilyen 
bűncselekmények elkövetői ellen nem is indítanak büntetőeljárást;

F. mivel a globális Covid19-válság rendkívül káros társadalmi és gazdasági hatást 
gyakorol a médiaágazatra;

G. mivel az illegális tartalmak terjesztése révén az internet és a közösségi média szerepet 
játszik a gyűlöletbeszéd terjesztésében és az erőszakos szélsőségességhez vezető 
radikalizálódás előmozdításában;

H. mivel az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv minden tagállamban 
kötelezi a hatóságokat annak biztosítására, hogy az audiovizuális médiaszolgáltatások 
ne tartalmazzanak fajon, nemen, valláson vagy nemzetiségen alapuló gyűlöletre 
uszítást;

I. mivel a közösségi médiában vagy a keresőoldalakon keresztül elérhető álhírek és 
dezinformációk terjesztése veszélyezteti a szólásszabadságot és a véleménynyilvánítás 
szabadságát, valamint a média függetlenségét, és súlyosan rontja a hagyományos média 
hitelességét; 

J. mivel a Covid19-cel kapcsolatos dezinformáció pánikhoz és társadalmi zavargásokhoz 
vezethet, és foglalkozni kell ezzel a problémával; mivel a dezinformáció elleni 
küzdelem nem szolgálhat ürügyül a sajtószabadság aránytalan korlátozásának 
bevezetésére;

A médiaszabadság, a médiapluralizmus és az újságírók védelme Európában

1. újfent hangsúlyozza, hogy továbbra is mély aggodalommal tölti el a médiaszabadság 
EU-n belüli helyzete, tekintettel az újságírók és médiamunkások ellen tevékenységük 
miatt a tagállamokban még mindig elkövetett visszaélésekre és támadásokra, valamint a 
szakma növekvő nyilvános becsmérlésére és általános gyengülésére, ami különösen 
súlyosan érinti a helyi, oknyomozó és határokon átnyúló újságírói tevékenységet;
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2. mélységesen megrázta a tényfeltáró tevékenységük miatt Máltában meggyilkolt Daphne 
Caruana Galizia, illetve a Szlovákiában meggyilkolt Ján Kuciak és menyasszonya, 
Martina Kušnírová esete, és újfent hangsúlyozza annak fontosságát, hogy folytassanak 
független vizsgálatot e bűncselekmények elkövetőinek és kitervelőinek bíróság elé 
állítása érdekében;

3. nyomatékosan megismétli a Bizottsághoz intézett azon felhívását, hogy a tagállamok 
kormányai részéről médiaszabadság és médiapluralizmus korlátozására tett kísérleteket 
tekintse a hatalommal való súlyos és rendszeres visszaélésnek, és az EUSZ 2. cikkében 
rögzített alapvető uniós értékekkel ellentétesnek; üdvözli ezért a Bizottság azon 
szándékát, hogy a jogállamiság Unión belüli helyzetéről szóló éves jelentésében külön 
fejezetet fog szentelni a médiaszabadság és médiapluralizmus nyomon követésének; 
sürgeti a Bizottságot, hogy vegye figyelembe a 2020-ban a Covid19-cel összefüggésben 
hozott szükséghelyzeti intézkedések sajtószabadságra, médiapluralizmusra és az 
újságírók biztonságára gyakorolt hatását; ezzel kapcsolatban emlékeztet arra, hogy a 
Parlament újfent felszólított egy olyan állandó, független és átfogó mechanizmus 
létrehozására, amely kiterjed a demokráciára, a jogállamiságra és az alapvető jogokra az 
EU-ban;

4. kiemeli a közszolgálati média pótolhatatlan szerepét, és hangsúlyozza, hogy 
elengedhetetlen a politikai befolyástól való függetlenségük biztosítása és fenntartása; 
elítéli a tagállamok kormányainak a kritikus média elhallgattatására, valamint a 
médiaszabadság és -pluralizmus aláásására, különösen a közszolgálati média 
ellenőrzésére irányuló kísérleteit; sajnálja, hogy egyes tagállamokban a közszolgálati 
műsorszórás egyetlen párt propagandájává silányult, aminek eredményeképpen az 
ellenzék és a kisebbségi csoportok gyakran kiszorulnak a társadalomból, és ami 
ráadásul erőszakot szít; hangsúlyozza, hogy alapvető fontosságú a független hatóságok 
védelme és az audiovizuális média indokolatlan állami és kereskedelmi 
beavatkozásokkal szembeni erős, független felügyeletének biztosítása;

5. ismételten aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy az Unión belül nemzeti szinten kevés 
konkrét jogi vagy szakpolitikai keretszabályozás védi az újságírókat és a médiában 
dolgozókat az erőszakkal, fenyegetésekkel és a megfélemlítéssel szemben; felhívja a 
tagállamokat és a Bizottságot, hogy biztosítsák az újságírók és más médiaszereplők, 
valamint forrásaik hatékony védelmét és biztonságát, határokon átnyúló összefüggésben 
is; újfent nyomatékosan kéri a Bizottságot, hogy terjesszen elő javaslatokat az 
úgynevezett „közéleti részvétel elleni stratégiai perek” megakadályozására;

6. hangsúlyozza, hogy a tartalmakat előállító és terjesztő ágazatok túlzott koncentrációja 
azzal a kockázattal jár, hogy a polgároknak nem áll rendelkezésére a tartalmak kellően 
széles választéka; hangsúlyozza, hogy a médiatulajdon és a médiatartalom 
sokszínűségén, valamint a független újságíráson nyugvó médiapluralizmus 
kulcsfontosságú a félretájékoztatás megakadályozása és annak biztosítása érdekében, 
hogy az uniós polgárok tájékozottak legyenek;

7. aggodalommal tölti el, hogy egyesek arra próbálják használni a Covid19-világjárvány 
teremtette helyzetet, hogy megbüntessék a független és kritikus médiát és korlátozzák a 
média kormányzati döntésekhez és intézkedésekhez való hozzáférését, illetve azok 
ellenőrzését, ami gátolja a szóban forgó intézkedésekről folytatott megfelelő és 
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tájékozott vitát; hangsúlyozza, hogy az újságírásnak és a szabad információáramlásnak 
fontos szerepe van, és ezek elengedhetetlenek a Covid19-világjárvány megfékezésére 
irányuló uniós erőfeszítésekhez; felhívja a figyelmet arra, hogy az újságírás 
létfontosságú szerepet játszik közegészségügyi vészhelyzet idején;

8. felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy sürgősen vezessenek be uniós és 
nemzeti szintű vészhelyzeti gazdaságélénkítő csomagokat a Covid19-válság idején a 
médiamunkások munkahelyeinek és megélhetésének védelme, a vállalatok támogatása 
és a közszolgálati média finanszírozása érdekében; hangsúlyozza, hogy a világjárvány 
idején az európai polgároknak professzionális, gazdaságilag biztonságos és független 
újságírókra van szükségük; ezzel összefüggésben megismétli arra irányuló felhívását, 
hogy a következő többéves pénzügyi keret (2021–2027) keretében hozzanak létre egy 
állandó európai újságírói alapot, a Covid19-válságot követően átdolgozott változatnak 
megfelelően, amely közvetlen pénzügyi támogatást nyújtana a független újságíróknak 
és médiaorgánumoknak, a szabadúszóknak és az önfoglalkoztató médiamunkásoknak;

Gyűlöletbeszéd

9. elítél minden, az EU-n belül rendszeresen előforduló gyűlölet-bűncselekményt és 
gyűlöletbeszédet;

10. felhívja a tagállamokat, hogy határozottan ítéljék el és büntessék a politikusok és a 
hivatalos személyek által elkövetett gyűlölet-bűncselekményeket, gyűlöletbeszédet, és 
bűnbakkeresést minden szinten és minden médiatípusban, mivel e jelenségek 
közvetlenül normalizálják és erősítik a gyűlöletet és az erőszakot a társadalomban;

11. újfent felhívja a tagállamokat, hogy hozzanak további intézkedéseket a gyűlöletbeszéd 
és a gyűlölet-bűncselekmények megelőzése, elítélése és leküzdése érdekében, a 
nyilvános helyeken és az interneten gyűlöletbeszédet és erőszakot terjesztő szervezetek 
elleni küzdelem érdekében;

12. tudomásul veszi a Bizottság által támogatott, a jogellenes online gyűlöletbeszéd 
felszámolására vonatkozó magatartási kódexet és annak negyedik értékelési fordulóját, 
amelyből kiderül, hogy az informatikai vállalatok átlagosan a bejelentett jogellenes 
gyűlöletbeszéd 72%-át eltávolítják;

13. emlékeztet arra, hogy a tagállamoknak minden megfelelő eszközzel szavatolniuk kell, 
hogy a média – az online médiát és a reklámokat is beleértve – ne közvetítsen 
semmilyen erőszakra vagy gyűlöletre való uszítást valamely személlyel vagy személyek 
csoportjával szemben; rámutat, hogy az idegengyűlölet a gyűlöletbeszéd legelterjedtebb 
formája; újfent felhívja a Bizottságot, a tagállamokat és a közösségi médiát üzemeltető 
vállalatokat, hogy lépjenek fel a fajgyűlölet, az idegengyűlölet és az LMBTI-fóbia 
interneten történő terjedésével szemben, együttműködve az érintett civil társadalmi 
szervezetekkel nemzeti és nemzetközi szinten egyaránt;

Dezinformáció és a platformok szerepe

14. megjegyzi, hogy az új digitális környezet súlyosbította a dezinformáció terjedésének 
problémáját, és azt eredményezte, hogy az online platformok meghatározó szerepet 
játszanak a hírek és egyéb médiatartalmak közzétételében, terjesztésében és 
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népszerűsítésében; ismételten aggodalmának ad hangot amiatt, hogy a dezinformáció 
potenciális fenyegetést jelent a véleménynyilvánítás szabadságára és a média 
függetlenségére nézve;

15. emlékeztet arra, hogy a politikai profilalkotást, a dezinformációt és az információk 
manipulálását politikai pártok és magán- vagy állami szervezetek is felhasználhatják, és 
ismételten aggodalmának ad hangot amiatt, hogy valamennyi jelentős nemzeti és uniós 
választást megelőzően folyamatosan napvilágra kerülnek beavatkozásra utaló 
bizonyítékok – gyakran külföldi befolyásra utaló jelek –, és e beavatkozások nagy része 
az EU-ellenes, szélsőjobboldali és populista jelölteknek kedvez, és meghatározott 
kisebbségeket és kiszolgáltatott csoportokat céloz meg;

16. felhívja a figyelmet arra, hogy a Covid19-világjárványhoz kapcsolódó félretájékoztatás 
és dezinformáció különböző formái, valamint az információmanipuláció egyéb formái 
továbbra is világszerte elterjedtek, és káros következményekkel járhatnak a 
közbiztonságra, az egészségre és a hatékony válságkezelésre nézve; emlékeztet arra, 
hogy a dezinformáció elleni küzdelemre irányuló valamennyi intézkedésnek – beleértve 
a Covid19-vészhelyzettel összefüggésben hozott intézkedéseket is – szükségesnek és 
arányosnak kell lennie és rendszeres felügyelet tárgyát kell képeznie, és ezen 
intézkedések semmilyen körülmények között nem akadályozhatják az újságírókat és a 
médiaszereplőket munkájuk elvégzésében, illetve nem vezethetnek az interneten 
megjelenő tartalmak indokolatlan letiltásához;

17. üdvözli a Bizottságnak az európai demokráciára vonatkozó cselekvési terv 
előterjesztésére irányuló kezdeményezését, amelynek célja a dezinformáció elleni 
küzdelem, a változó fenyegetésekhez és manipulációkhoz való alkalmazkodás, valamint 
a szabad és független média támogatása; e tekintetben hangsúlyozza, hogy a szabad és 
független média védelme, valamint a gyűlöletbeszéddel és a dezinformációval szembeni 
fellépés alapvető jelentőségű a jogállamiság és a demokrácia EU-n belüli védelme 
szempontjából;

18. emlékezteti a Bizottságot és a tagállamokat, valamint a magánszektort, különösen az 
online platformokat és a civil társadalom egészét, hogy közös fellépésre van szükség a 
dezinformáció elleni küzdelem terén, és elismeri a szolgáltatók és platformok 
dezinformáció elleni küzdelem érdekében hozott önkéntes intézkedéseinek pozitív 
hatását;

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

Az elmúlt években – még a legbefolyásosabb demokráciák némelyikében is – a 
médiaszabadság helyzetének folyamatos romlása tapasztalható. A médiaszabadság és a 
médiapluralizmus azonban a modern demokrácia alappillérei, és a nyílt és szabad 
demokratikus vita kulcsfontosságú elemei. A véleménynyilvánítás szabadsága, a független 
újságírás, valamint a gyűlöletbeszédtől és dezinformációtól mentes környezet mellett ezért 
elengedhetetlenek az EU és tagállamai megfelelő demokratikus működéséhez. Az előadó 
hangsúlyozza, hogy a média foglyul ejtését, a gyűlöletbeszédet és a dezinformációt egyre 
gyakrabban használják a társadalmi polarizáció kiélezésére, amit pedig politikai célokra 
használnak fel. A végső cél, hogy valamely csoport, eszme vagy intézmény elleni gyűlölet 
uszítása révén az adott ügy olyan, rendkívül érzékeny társadalmi kérdéssé váljon, hogy az 
érzelmi reakciók felülírják a jogállamiság és az emberi jogok által irányított demokratikus 
állam szabályaihoz való kötődést. Így kaphatnak társadalmi támogatottságot az autoriter 
kormányok. A média foglyul ejtése, a gyűlöletbeszéd és a dezinformáció ma már az 
önkényuralmi folyamat, azaz a demokratikus választások formális látszatának fenntartása 
mellett egy önkényuralmi rendszer bevezetésének alapvető eszközei. Az előadó ezért 
nyomatékosan hangsúlyozza, hogy a média foglyul ejtése, a gyűlöletbeszéd és a 
dezinformáció elleni küzdelem nemcsak az emberi jogok területén fontos, hanem a 
jogállamiság és a demokrácia EU-n belüli védelme szempontjából is alapvető jelentőségű;

A médiaszabadság és -pluralizmus

A médiaszabadság és -pluralizmus az Európai Unió Alapjogi Chartájának 11. cikkében, az 
EJEE 10. cikkében és a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányának 19. 
cikkében rögzített, a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságának alapvető jogában 
gyökerezik. E biztosítékok dacára az újságírás egyre nagyobb veszélynek van kitéve. Noha 
minden eddiginél többen férnek hozzá a tartalmakhoz, a politikai polarizáció és a technológiai 
változások gyakran gátolják az újságírókat abban, hogy szabadon tudósítsanak közérdekű 
ügyekről. A Freedom House médiaszabadságról szóló közelmúltbeli jelentése szerint „a 
globális médiaszabadságot érő fenyegetések valósak és önmagukban is aggasztóak, azonban a 
demokrácia állapotára gyakorolt hatásuk az, ami igazán veszélyessé teszi őket”.21 

A Covid19-világjárvány súlyosbította a média szabadságát már korábban is fenyegető 
veszélyeket22, ugyanakkor rámutatott a média és az ellenőrzött információkhoz való 
hozzáférés jelentőségére is. A szabad és független média a hiteles, életmentő információk és a 
professzionális újságírás kulcsfontosságú forrásának bizonyult egy közegészségügyi 
vészhelyzetben. 

Ebben az összefüggésben különösen fontos a Riporterek Határok Nélkül közelmúltban kiadott 
nyilatkozata, amely kimondja, hogy a következő évtized döntő fontosságú lesz a 
médiaszabadság megőrzése és az újságírás jövője szempontjából.23 A tagállamok és maga az 
EU arra irányuló erőfeszítései, hogy megvédjék és előmozdítsák a gyűlöletbeszédtől és 

21Freedom House, Freedom and the Media 2019 (Szabadság és a média – 2019); 
22 Riporterek Határok Nélkül (RSF), 2020 World Press Freedom Index, Entering a decisive decade for journalism, 
exacerbated by coronavirus (A koronavírus által súlyosbított, az újságírás számára döntő évtized kezdete), 
23 Riporterek Határok Nélkül (RSF), 2020 World Press Freedom Index, Entering a decisive decade for journalism, 
exacerbated by coronavirus (A koronavírus által súlyosbított, az újságírás számára döntő évtized kezdete), 
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dezinformációtól mentes, pluralista, független és szabad médiakörnyezetet, manapság 
nemcsak a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságának garantálása, hanem a 
jogállamiság által szabályozott demokratikus államok védelme szempontjából is alapvető 
fontosságúak.

Az előadó osztja azt a nézetet, hogy a világ egyre több országában a szerkesztői 
függetlenséget fenyegető egyik legnagyobb veszély a média foglyul ejtése, azaz a média 
ellenőrzésének egy formája, amelyet kormányok és erős érdekcsoportok szisztematikus 
lépéseken keresztül érnek el.24 E tekintetben határozottan üdvözli a BIZOTTSÁG azon 
szándékát, hogy a jogállamiság Unión belüli helyzetéről szóló éves jelentésében külön 
fejezetet szenteljen a médiaszabadság és -pluralizmus nyomon követésének. A Covid19-
világjárvány médiaszabadságra gyakorolt hatásával kapcsolatban az előadó megjegyzi, hogy a 
válság számos országban további rendszerszintű hiányosságokat tárt fel, és sajnálatát fejezi ki 
amiatt, hogy számos kormány olyan, szükségállapotra hivatkozó törvények és korlátozások 
végrehajtására használta ki a helyzetet, amelyek megnehezítik az újságírók számára, hogy 
tájékoztassák a nyilvánosságot és felelősségre vonják a hatalmon lévőket.

A média politikai függetlensége 

A közszolgálati média irányítása és finanszírozása függetlenségének hiányával kapcsolatos 
egyre növekvő aggodalmat illetően az előadó hangsúlyozza, hogy jogi keretre van szükség a 
közszolgálati médiaszolgáltatók működésének felügyeletéhez. Ennek magában kell foglalnia 
annak ellenőrzését, hogy megfelelnek-e a körültekintő irányítás és a feladatalapú 
finanszírozás kritériumainak, valamint hogy szolgáltatásaik megfelelnek-e a tényeken alapuló, 
tisztességes és etikus újságírás elvárásainak. Az előadó sajnálja, hogy egyes tagállamokban a 
közszolgálati műsorszórás egyetlen párt gyűlöletbeszéddel teli, pártoskodó és kormánypárti 
propagandájává silányult, az ellenzéket és a kisebbségi csoportokat kiszorítva a 
társadalomból, és akár erőszakra buzdítva. A közszolgálati médiának pótolhatatlan szerepe 
miatt politikai befolyástól függetlennek kell lennie, és a tagállamok kormányainak 
tartózkodniuk kell az ellenőrzésükre irányuló kísérletektől. 

Az újságírók védelme 

Az előadó úgy véli, hogy az újságírók biztonságáért folytatott küzdelem és az ellenük 
elkövetett bűncselekményekkel szembeni fellépés elengedhetetlen a véleménynyilvánítás 
szabadságához való alapvető jog biztosításához. Az újságírók és a média munkatársai által 
végzett munkát egyre inkább a bizonytalanság és a félelem légköre övezi. Az Európa 
Tanácsnak az újságírók védelmével és az újságírók biztonságával foglalkozó platformja 2020. 
évi éves jelentésének megállapításai rámutattak az újságírókkal szembeni erőszak és 
megfélemlítés elmúlt években megfigyelhető folyamatos és riasztó tendenciájára. Ezért 
továbbra is alapvető fontosságú, hogy az EU és tagállamai prioritásként kezeljék az újságírók 
védelmét, a tagállamok pedig minden eszközt felhasználjanak az újságíráshoz kapcsolódó 
bűncselekmények büntetlenségének elkerülése érdekében, miközben az EBESZ arról számol 
be, hogy továbbra is jellemző az ilyen bűncselekmények büntetlensége, mivel az újságírókat 
érintő gyilkossági ügyek kevesebb mint 15%-át derítik fel. 

24 UNESCO. 2018. World Trends in Freedom of Expression and Media Development: 2017/2018 Global Report 
(A véleménynyilvánítás szabadsága és a médiafejlesztés terén tapasztalható globális trendek), Párizs
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Az uniós tagállamokban nemzeti szinten kevés konkrét jogi vagy szakpolitikai 
keretszabályozás védi az újságírókat és a médiában dolgozókat az erőszakkal, fenyegetésekkel 
és a megfélemlítéssel szemben. A hatékony védelem iránti igény tehát rendkívül sürgető. 
Ezzel kapcsolatban az előadó megismétli az Európai Parlament Európai Bizottsághoz intézett 
azirányú felhívását, hogy terjesszen elő javaslatokat az úgynevezett „közéleti részvétel elleni 
stratégiai perek” megakadályozására annak érdekében, hogy megvédje a független médiát az 
olyan zaklató perektől, amelyek célja a független média elhallgattatása vagy megfélemlítése 
az EU-ban. 

Gazdasági és pénzügyi nyomás 

Az előadó hangsúlyozza, hogy a gazdasági válság és a folyamatos technológiai zavarok miatt 
gazdasági és pénzügyi nyomásnak kitett független újságírás helyzetét tovább súlyosbította a 
Covid19 médiaágazatra gyakorolt rendkívül káros társadalmi és gazdasági hatása. A média 
foglyul ejtésének egyik fő oka továbbra is a pénzügyi nyomás. A tendenciák azt mutatják, 
hogy a média függetlenségének gyengülése és az újságírás szakmai színvonalának csökkenése 
szorosan összefügg a fokozott gazdasági nyomással.25A bizonytalan munkakörülmények is 
indokolatlan nyomást gyakorolhatnak az újságírókra és más médiamunkásokra, hogy térjenek 
el az elfogadott újságírói etikától és normáktól.26E tekintetben az előadó úgy véli, hogy a 
következő többéves pénzügyi keret (2021–2027) keretében a Covid19-válságot követően 
átdolgozott, a független újságírást támogató állandó európai alap létrehozása elsődleges 
fontosságú kérdés. 

Gyűlöletbeszéd

Annak ellenére, hogy az offline és online környezetben mindenütt jelen van a gyűlöletbeszéd, 
és hogy a kifejezést széles körben használják a jogi, politikai döntéshozatali és tudományos 
körökben, továbbra is vita folyik annak hatályáról és kezelési módjáról. Az előadó osztja azt a 
nézetet, hogy amennyiben szabályozási keretre van szükség a gyűlöletbeszéddel szembeni 
fellépéshez, annak holisztikusnak és stratégiailag differenciáltnak kell lennie a gyűlöletbeszéd 
elleni hatékony küzdelem érdekében.27 A szabályozási keretet nem jogi fellépésre vonatkozó 
kerettel is ki kell egészíteni. Az előadó újfent nyomatékosan kéri a tagállamokat, hogy 
határozottan ítéljék el és büntessék a gyűlölet-bűncselekményeket, a gyűlöletbeszédet, 
valamint a politikusok és a hivatalos személyek bűnbaknak kikiáltását minden szinten és 
minden médiatípusban. Nyomatékosan hangsúlyozza továbbá, hogy a büntetlenség légköre, 
amely megfertőzi a digitális szférán belüli interakciókat, rendkívül romboló módon tovább 
növeli az online támadások és zaklatások esélyét. Az előadó emellett hangsúlyozza, hogy 
figyelembe kell venni, milyen fontos szerepet játszanak a média- és közösségimédia-
platformok a gyűlöletbeszéd terjesztésében. Az előadó tisztában van azzal, hogy számos 
nemzeti szintű jogalkotási kezdeményezést ért bírálat amiatt, hogy a gyűlöletbeszéd elleni 
küzdelem során nem vették megfelelően figyelembe a véleménynyilvánítás szabadságát28, 

25 UNESCO. 2018. World Trends in Freedom of Expression and Media Development: 2017/2018 Global Report 
(A véleménynyilvánítás szabadsága és a médiafejlesztés terén tapasztalható globális trendek). 
26 FRA. 2016. Violence, threats and pressures against journalists and other media actors in the EU (Az 
újságírókkal és más médiaszereplőkkel szembeni erőszak, fenyegetések és nyomásgyakorlás az EU-ban.) 
27 Tarlach McGonagle, The Council of Europe against online hate speech: Conundrums and challenges (Az 
Európa Tanács az online gyűlöletbeszéd ellen: talányok és kihívások), 
28 Amélie Heldt, Reading between the Lines and the Numbers: An Analysis of the First NetzDG Reports (A sorok 
és számok között olvasva: Az első NetzDG jelentések elemzése), Internet Policy Review 8(2), 2019.
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ugyanakkor hangsúlyozza, hogy különös figyelmet kell fordítani az indokolt 
véleménynyilvánítási szabadság és a gyűlöletbeszéd indokolatlan megengedhetősége közötti 
feszültségre.

Dezinformáció 

Azt a jelenséget, hogy a digitális környezetben a polgárok ki vannak téve az egyes szakértők 
által „információs zavarnak” nevezett helyzetnek, ahol a félretájékoztatás, a félrevezetés és a 
dezinformáció egymás mellett létezik29, az európai értékekre, a demokratikus rendszerekre és 
a választások tisztaságára károsan ható jelentős kihívásként azonosították.30 Az online 
dezinformáció sokrétű jellege miatt az azzal szembeni fellépésre irányuló törekvések 
különböző típusú válaszokat, szereplőket és célkitűzéseket ölelnek fel. Az előadó tudomásul 
veszi, hogy a Bizottság felügyeli egy önkéntes „önszabályozó” jelleggel működő, a 
dezinformáció visszaszorítását célzó gyakorlati kódex kidolgozását, és üdvözli a Bizottság 
kezdeményezését egy európai demokráciára vonatkozó cselekvési terv előterjesztésére, 
amelynek célja többek között a dezinformáció elleni küzdelem. Ezzel kapcsolatban az előadó 
emlékeztet arra, hogy a közösségimédia-platformok nem csupán passzív platformok, és 
hangsúlyozza, hogy egyre nagyobb szerepet játszanak az algoritmusalapú hirdetések és 
tartalmak közzététele terén, egyben hangot ad annak a véleményének, hogy ezt a szerepet 
jobban figyelembe kell venni és meg kell határozni a szabályozás területén. Az előadó osztja 
azt a nézetet, miszerint a dezinformációs kezdeményezések elleni küzdelemnek teljes 
mértékben összhangban kell állnia a véleménynyilvánítás szabadságához való joggal és a 
nemzetközi és regionális emberi jogi törvények által biztosított egyéb jogokkal31, valamint 
hogy a tagállamok kormányainak biztosítaniuk kell, hogy a dezinformáció elleni intézkedések 
szükségesek, arányosak és rendszeres felügyelet tárgyát képezik32, különösen a Covid19-cel 
kapcsolatos dezinformáció elleni küzdelem összefüggésében. 

29 Claire Wardle and Hossein Derakhshan, Information Disorder: Toward an interdisciplinary framework for 
research and policy making (Információs zavar: A kutatásra és döntéshozatalra vonatkozó interdiszciplináris 
keret kidolgozása), az Európa Tanács jelentése, DGI (2017)09, 20. o.
30 Roberto Viola, 2019. Online Disinformation: A Major Challenge for Europe (Dezinformáció: az egyik fő kihívás 
Európa számára), In: Európai Bizottság, Digitális Egységes Piac. Brüsszel: Európai Bizottság. 
31 UNESCO. 2019. Elections and media in digital times (Választások és média a digitális korban), In: Focus 
edition, World Trends in Freedom of Expression and Media Development, Párizs.
32 https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/press-freedom-must-not-be-undermined-by-measures-to-counter-
disinformation-about-covid-19 
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