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za Komisijo
Člen 136 Poslovnika
Kati Piri, Tanja Fajon, Tonino Picula, Andreas Schieder
v imenu skupine S&D

Zadeva: Madžarsko vmešavanje v medije v Sloveniji in Severni Makedoniji

Na slovenskem spletnem portalu Necenzurirano so bile pred kratkim objavljene podrobnosti in 
potrjene navedbe o političnoobveščevalni operaciji, o kateri je 8. maja 2018 poročala že makedonska 
televizijska postaja TV Nova pod naslovom „Orbán v reševalno akcijo za trobila Gruevskega“. 
Madžarski voditelji so s podporo slovenskih bank in drugih pomočnikov izvedli mednarodno operacijo 
zbiranja političnih obveščevalnih podatkov in podprli medijske hiše, povezane s makedonsko 
opozicijsko stranko VMRO-DPMNE. Na ta način so želeli doseči, da bi na volitvah 12. aprila 2020 
padla vlada premierja Zaeva in da bi se razdrl Prespanski sporazum. Pri tem so glavno vlogo odigrali 
lastniki več madžarskih medijskih hiš, ki so blizu Slovenski demokratski stranki (SDS) Janeza Janše 
in jih financirajo podjetja, povezana s predsednikom madžarske vlade Orbánom. Portal 
Necenzurirano se je dokopal do podatkov in informacij, ki dokazujejo, da so v okviru te operacije vsaj 
tri podjetja, ki so tesno povezana s Fideszom, avgusta 2018 nakazala 4 milijone EUR. Od tega 
je 1,5 milijona EUR ostalo v Sloveniji, medtem ko je bilo 2,5 milijona EUR prenesenih v Severno 
Makedonijo. Društvo novinarjev Slovenije ugotavlja, da so poskusi diskreditiranja makedonske vlade 
in intenzivnost napadov prišli že tako daleč, da sta ogroženi svoboda medijev in demokracija.

1. Kako lahko Komisija zagotovi, da da se države članice ne bodo vmešavale v demokratične 
procese držav kandidatk in drugih držav članic ter kako bi lahko preprečila podobno vmešavanje 
v prihodnosti?

2. Ali je Komisija (ali še bo) zaprosila delegacijo EU v Skopju/predstavništvo Komisije v Ljubljani, 
naj zadevo razišče in ugotovitve objavi?

3. Ali bo Komisija z ustreznimi ukrepi od Googla, Facebooka in drugih tehnoloških korporacij 
zahtevala seznam subjektov, ki so plačali za te vsebine in oglase in ki so odgovorni za širjenje 
lažnih novic (kakor je storila v primeru podjetja Cambridge Analytica)?

4. Bo Komisija povprašala madžarsko vlado, ali se vmešava v demokratične procese države 
kandidatke in države članice?

5. Kako so ti dogodki po ocenah Komisije vplivali na medijsko svobodo v Severni Makedoniji in 
Sloveniji?
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