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Fråga för muntligt besvarande  O-000017/2020
till kommissionen
Artikel 136 i arbetsordningen
Kati Piri, Tanja Fajon, Tonino Picula, Andreas Schieder
för S&D-gruppen

Angående: Ungerns iblandning i medierna i Slovenien och Nordmakedonien

Den slovenska webbportalen Necenzurirano publicerade nyligen uppgifter om en politisk 
underrättelseinsats, och bekräftade därmed påståendena i reportaget ”Orbán agerar för att rädda 
Gruevskis högtalare” från den 8 maj 2018 i tv-kanalen TV Nova från Nordmakedonien. De ungerska 
ledarna använde sig av slovenska banker och medhjälpare för att sätta ihop en internationell insats i 
syfte att samla politiska underrättelser och stöd till mediekanaler som har kopplingar till 
oppositionspartiet VMRO-DPMNE från Nordmakedonien. Målet med insatsen är att fälla 
premiärminister Zoran Zaevs regering i valet den 12 april och att riva upp Prespa-avtalet. Ägarna till 
flera ungerska mediekanaler nära Janez Janšas parti Slovenska demokratiska partiet (SDS), vilka 
finansieras av företag nära premiärminister Viktor Orbán, spelade en viktig roll. Necenzurirano mottog 
uppgifter och information som bevisar att minst tre företag med nära anknytning till Fidesz i augusti 
2018 hade tjänat 4 miljoner euro i ett skede av sin verksamhet, varav 1,5 miljoner euro stannade kvar 
i Slovenien och 2,5 miljoner euro överfördes till Nordmakedonien. Det slovenska journalistförbundet 
fann att försöken att misskreditera Nordmakedoniens regering och attackernas intensitet nu har gått 
så långt att de utgör ett hot mot mediefriheten och demokratin.

1. Hur kan kommissionen säkerställa att medlemsstater inte lägger sig i de demokratiska 
processerna i kandidatländerna och andra medlemsstater, och hur kan den förebygga liknande 
inblandning i framtiden?

2. Har kommissionen uppmanat eller kommer den att uppmana EU:s delegation i 
Skopje/kommissionens representation i Ljubljana att undersöka frågan, och kommer 
undersökningens resultat att offentliggöras?

3. Kommer kommissionen att vidta lämpliga åtgärder för att ålägga Google, Facebook och andra 
teknikjättar att uppge den juridiska person som betalade för innehållet och reklamen och som är 
ansvarig för spridningen av falska nyheter (som den gjorde i fallet med Cambridge Analytica)?

4. Kommer kommissionen att fråga Ungerns regering om den har lagt sig i ett kandidatlands och en 
medlemsstats demokratiska processer?

5. Hur bedömer kommissionen att dessa händelser har påverkat mediefriheten i Nordmakedonien 
och Slovenien?
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