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Szóbeli választ igénylő kérdés O-000064/2020
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 136. cikke
Kati Piri, Tanja Fajon, Tonino Picula, Andreas Schieder
a S&D képviselőcsoport nevében

Tárgy: Magyar beavatkozás a szlovén és észak-macedón médiába

A szlovén Necenzurirano internetes portál nemrégiben közzétette egy politikai hírszerzési művelet 
részleteit, amelyek megerősítik a TV Nova észak-macedón tévécsatorna „Orbán akcióban, hogy 
megmentse Gruevszki szócsöveit” című, 2018. május 8-i riportjában elhangzott állításokat. 
Magyarországi vezetők szlovén bankok és közreműködők segítségével egy olyan nemzetközi 
műveletet dolgoztak ki, amelynek révén politikai hírszerzési információkat és támogatást 
szerezhetnek a VMRO-DPMNE észak-macedón ellenzéki párttal kapcsolatban álló médiaorgánumok 
számára. E művelet célja, hogy megbuktassa Zaev miniszterelnök kormányát a 2020. április 12-i 
választásokon, és véget vessen a preszpa-tavi megállapodásnak. Ebben kulcsszerepet játszottak 
több olyan, a Janez Janša vezette Szlovén Demokrata Párthoz (SDS) közel álló magyar 
médiaorgánum tulajdonosai, amelyeket Orbán miniszterelnökhöz közeli vállalatok finanszíroznak. A 
Necenzurirano által kapott adatok és információk azt igazolják, hogy 2018 augusztusában legalább 
három, a Fideszhez szorosan kötődő vállalat összesen 4 millió euróra tett szert tevékenységük 
bizonyos szakaszában, amelyből 1,5 millió Szlovéniában maradt, 2,5 milliót pedig Észak-
Macedóniába utaltak át. A szlovén újságírók szövetségének véleménye szerint az észak-macedón 
kormány hiteltelenítésére irányuló kísérletek, valamint a támadások intenzitása elérte azt a szintet, 
hogy immár a médiaszabadságot és a demokráciát fenyegetik.

1. Hogyan tudja a Bizottság biztosítani azt, hogy a tagállamok ne avatkozzanak be a tagjelölt 
országok és más tagállamok demokratikus folyamataiba, illetve megakadályozni a hasonló 
beavatkozásokat a jövőben?

2. Felkérte-e vagy fel fogja-e kérni a Bizottság a skopjei uniós delegációt/a Bizottság ljubljanai 
képviseletét, hogy vizsgálják ki az ügyet, és nyilvánosságra fogják-e hozni ennek eredményeit?

3. Meg fogja-e tenni a Bizottság a megfelelő lépéseket annak érdekében, hogy kötelezze a Google-
t, a Facebookot és más technológiai óriáscégeket, hogy tegyék közzé a tartalmakért és 
hirdetésekért fizető, az álhírek terjesztéséért felelős jogi személyek nevét (amint azt a 
Cambridge Analytica esetében tette)?

4. Meg fogja-e kérdezni a Bizottság a magyar kormánytól, hogy beavatkozott-e egy tagjelölt ország 
és egy tagállam demokratikus folyamataiba?

5. A Bizottság megítélése szerint ezek az események milyen hatással voltak a tömegtájékoztatás 
szabadságára Észak-Macedóniában és Szlovéniában?
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