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Θέμα: Ουγγρικές παρεμβάσεις στα μέσα ενημέρωσης της Σλοβενίας και της Βόρειας 
Μακεδονίας

Ο σλοβενικός ιστότοπος Necenzurirano έδωσε πρόσφατα στη δημοσιότητα στοιχεία σχετικά με 
επιχείρηση πολιτικής δολιοφθοράς, τα οποία επιβεβαιώνουν τους ισχυρισμούς ρεπορτάζ του 
τηλεοπτικού σταθμού TV Nova της Βόρειας Μακεδονίας το οποίο μεταδόθηκε στις 8 Μαΐου 2018, με 
τίτλο «Ο Orban αναλαμβάνει δράση για να σώσει τα φερέφωνα του Gruevski». Ουγγρικά ανώτατα 
κλιμάκια, με τη βοήθεια τραπεζών και άλλων ενδιάμεσων στη Σλοβενία, έστησαν διεθνή επιχείρηση με 
σκοπό τη συλλογή πληροφοριών πολιτικού χαρακτήρα και την εξασφάλιση στήριξης για μέσα 
ενημέρωσης που έχουν διασυνδέσεις με το κόμμα της αντιπολίτευσης VMRO-DPMNE της Βόρειας 
Μακεδονίας. Στόχος αυτής της επιχείρησης είναι να ανατρέψει την κυβέρνηση του πρωθυπουργού 
Zaev στις εκλογές της 12ης Απριλίου 2020 και να τερματίσει τη Συμφωνία των Πρεσπών. 
Σημαντικότατος είναι ο ρόλος που διαδραμάτισαν οι ιδιοκτήτες ορισμένων ουγγρικών μέσων 
ενημέρωσης που πρόσκεινται στο Σλοβενικό Δημοκρατικό Κόμμα (SDS) του Janez Janša και 
λαμβάνουν χρηματοδότηση από εταιρείες του στενού περιβάλλοντος του πρωθυπουργού Orban. Ο 
Necenzurirano διαθέτει στοιχεία και πληροφορίες που αποδεικνύουν ότι τουλάχιστον τρεις εταιρείες 
που διατηρούν στενούς δεσμούς με το κόμμα FIDESZ συγκέντρωσαν 4 εκατομμύρια ευρώ σε 
συγκεκριμένο στάδιο των δραστηριοτήτων τους τον Αύγουστο του 2018, εκ των οποίων 1,5 
εκατομμύριο ευρώ παρέμεινε στη Σλοβενία ενώ 2,5 εκατομμύρια ευρώ μεταφέρθηκαν στη Βόρεια 
Μακεδονία. Σύμφωνα με την Ένωση Δημοσιογράφων Σλοβενίας, οι προσπάθειες υπονόμευσης της 
κυβέρνησης της Βόρειας Μακεδονίας και η ένταση των επιθέσεων έχουν φτάσει σε τέτοιο σημείο ώστε 
να συνιστούν απειλή για την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης και τη δημοκρατία.

1. Με ποιους τρόπους μπορεί η Επιτροπή να διασφαλίσει ότι τα κράτη μέλη δεν παρεμβαίνουν στις 
δημοκρατικές διαδικασίες υποψήφιων χωρών και άλλων κρατών μελών και πώς προτίθεται να 
ενεργήσει ώστε να αποτρέψει παρόμοιες παρεμβάσεις στο μέλλον;

2. Έχει ζητήσει η Επιτροπή ή προτίθεται να ζητήσει από την αντιπροσωπεία της ΕΕ στα Σκόπια και 
την αντιπροσωπεία της Επιτροπής στη Λιουμπλιάνα να διερευνήσουν το θέμα; Θα 
δημοσιοποιηθούν τα πορίσματα αυτών των ερευνών;

3. Θα λάβει η Επιτροπή τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου να υποχρεώσει την Google, το Facebook 
και άλλους τεχνολογικούς γίγαντες να ανακοινώσουν την ταυτότητα του νομικού προσώπου που 
πλήρωσε για το περιεχόμενο και τις διαφημίσεις και φέρει την ευθύνη για τη διασπορά ψευδών 
ειδήσεων (όπως είχε πράξει εν συνεχεία της υπόθεσης Cambridge Analytica);

4. Προτίθεται η Επιτροπή να ερωτήσει την ουγγρική κυβέρνηση εάν έχει παρέμβει στις 
δημοκρατικές διαδικασίες μιας υποψήφιας χώρας και ενός κράτους μέλους;

5. Πώς αξιολογεί η Επιτροπή τον αντίκτυπο που έχουν τα γεγονότα αυτά στην ελευθερία των 
μέσων ενημέρωσης στη Βόρεια Μακεδονία και τη Σλοβενία;
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