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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Európai Unió valamennyi demokratikus folyamatába történő külföldi 
beavatkozásról, beleértve a félretájékoztatást is
(2022/2075(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Unió valamennyi demokratikus folyamatába való külföldi 
beavatkozásról, beleértve a félretájékoztatást is, szóló. 2022. március 9-i 
állásfoglalására1,

– tekintettel a Parlament 2022. március 9-i állásfoglalásában megfogalmazott ajánlások 
nyomán a Bizottság által tett lépésekre2,

– tekintettel a „2022. évi jogállamisági jelentés – A jogállamiság helyzete az Európai 
Unióban” című, 2022. július 13-i bizottsági közleményre (COM(2020)0500),

– tekintettel a civil társadalom mozgásterének Európában tapasztalható szűküléséről 
szóló, 2022. március 8-i állásfoglalására3,

– tekintettel a Polgárok, egyenlőség, jogok és értékek program létrehozásáról, valamint az 
1381/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 390/2014/EU tanácsi rendelet 
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2020. április 28-i (EU) 2021/692 európai parlamenti 
és tanácsi rendeletre4,

– tekintettel a közéletben részt vevő személyeknek a nyilvánvalóan megalapozatlan vagy 
visszaélésszerű bírósági eljárásokkal (közéleti részvételt akadályozó stratégiai perekkel) 
szembeni védelméről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló, 2022. 
április 27-i bizottsági javaslatra (COM(2022)0177),

– tekintettel „Az európai demokráciára vonatkozó cselekvési terv” című, 2020. december 
3-i bizottsági közleményre (COM(2020)0790),

– tekintettel a belső piaci médiaszolgáltatások közös keretének létrehozásáról (az európai 
tömegtájékoztatás szabadságáról szóló jogszabály) és a 2010/13/EU irányelv 
módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló, 2022. szeptember 
16-i javaslatra (COM(2022)0457),

– tekintettel az Európa jövőjéről szóló konferencia zárójelentésére, és különösen annak 
27. és 37. javaslatára,

– tekintettel a dezinformáció visszaszorítását célzó 2022. évi megerősített magatartási 
kódexre,

                                               
1 HL C 347., 2022.9.9., 61. o.
2 Elfogadott szövegek: P9_TA(2022)0064.
3 HL C 347., 2022.9.9., 2. o.
4 HL L 156., 2021.5.5, 1. o.
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– tekintettel a digitális szolgáltatások egységes piacáról és a 2000/31/EK irányelv 
módosításáról szóló, 2022. október 19-i (EU) 2022/2065 európai parlamenti és tanácsi 
rendeletre (digitális szolgáltatásokról szóló rendelet)5,

– tekintettel a kritikus fontosságú szervezetek rezilienciájáról szóló európai parlamenti és 
tanácsi irányelvre irányuló, 2020. december 16-i bizottsági javaslatra 
(COM(2020)0829) és a kritikus infrastruktúrák rezilienciájának megerősítését célzó 
összehangolt uniós megközelítésről szóló tanácsi ajánlásra irányuló, 2022. október 18-i 
bizottsági javaslatra (COM(2022)0551),

– tekintettel a politikai reklám átláthatóságáról és targetálásáról szóló európai parlamenti 
és tanácsi rendeletre irányuló, 2021. november 25-i bizottsági javaslatra 
(COM(2021)0731),

– tekintettel az európai politikai pártok és az európai politikai alapítványok jogállásáról és 
finanszírozásáról szóló, 2021. november 25-i európai parlamenti és tanácsi rendeletre 
irányuló bizottsági javaslatra (COM(2012)0734),

– tekintettel az Unió egész területén magas szintű kiberbiztonságot biztosító 
intézkedésekről, valamint az (EU) 2016/1148 irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 
európai parlamenti és tanácsi irányelvre (NIS2 irányelv) irányuló, 2020. december 16-i 
bizottsági javaslatra (COM(2020)0823),

– tekintettel az Európai Számvevőszék 05/2022. sz., „Az uniós intézmények, szervek és 
ügynökségek kiberbiztonsága: a felkészültség szintje összességében nem áll arányban a 
fenyegetésekkel” című, 2022. március 29-i különjelentésére,

– tekintettel az uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek egységesen magas 
szintű kiberbiztonságát biztosító intézkedések meghatározásáról szóló európai 
parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló, 2022. március 22-i bizottsági javaslatra 
(COM(2022)0122),

– tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a kötelező 
átláthatósági nyilvántartásról szóló, 2021. május 20-i intézményközi megállapodásra6,

– tekintettel az Egyesült Államok és az EU Kereskedelmi és Technológiai Tanácsának 
2022. december 5-i együttes nyilatkozatára,

– tekintettel eljárási szabályzata 54. cikkére,

A. mivel az Európai Parlament 2022. március 9-én állásfoglalást fogadott el, amelyben 
ajánlásokat fogalmazott meg az Európai Unió valamennyi demokratikus folyamatába 
történő külföldi beavatkozással, többek között a félretájékoztatással foglalkozó első 
különbizottság jelentése alapján; mivel a Bizottság szolgálatai az említett ajánlások 
nyomán elkészítettek egy dokumentumot;

                                               
5 HL L 277., 2022.10.27, 1. o.
6 HL L 207., 2021.6.11, 1. o.
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B. mivel a Parlamentnek különleges szerepe van a külföldi beavatkozás és az információs 
manipulációk elleni küzdelemben, lévén, hogy a Parlament mindig a vélemények széles 
spektrumát képviseli és kommunikálja;

C. mivel a Bizottság elnöke az Unió helyzetéről szóló beszédében bejelentette, hogy a 
Bizottság egy demokráciavédelmi csomagot fog előterjeszteni;

D. mivel az Európai Unió Tanácsa, a Bizottság és az Európai Külügyi Szolgálat közösen 
vezette az „EU Integrated Resolve 2022” elnevezésű közös gyakorlatot, amelynek célja 
az EU hibrid kampányokra adott válaszának tesztelése;

E. mivel az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság az ukrajnai orosz inváziót 
megelőzően hatékony megelőző figyelemfelhívó („prebunking”) kommunikációs 
kampányokat folytatott;

F. mivel az Európai Parlament szolgálatai jelentős erőfeszítéseket tesznek a 2022. március 
9-én elfogadott ajánlások nyomon követése érdekében, különösen a 2024-es európai 
választások előkészítése kapcsán; mivel az Európai Parlament dezinformációval 
foglalkozó munkacsoportja azt a feladatot kapta, hogy összehangolja az Európai 
Parlament különböző főigazgatóságainak munkáját és együttműködjön a többi uniós 
intézménnyel számos intézkedés keretében, különösen a következő területeken: 
helyzetismeret, rezilienciaépítés, megelőzés és hozzájárulás az egészséges információs 
térhez, valamint hatáscsökkentés;

G. mivel a Parlament szolgálatai jelentős kezdeményezéseket tettek a parlamentáris 
demokrácia támogatására az EU-n kívüli országokban;

H. mivel az olyan kezdeményezések, mint a Transzeurópai Politikai Tanulmányok 
Szövetsége (TEPSA, vezető kutatóintézetek és egyetemek páneurópai konzorciuma) 
által indított és az EU által finanszírozott RADAR projekt, azt célozzák, hogy felhívják 
a polgárok figyelmét a dezinformációra és nyilvános vitaplatformot biztosítsanak, és az 
említett projekt különös hangsúlyt fektet a fiatalokra, hogy felerősítse hangjukat, 
megerősítse részvételüket a civil társadalomban, és javítsa a kritikus gondolkodásra és a 
médiaműveltségre irányuló oktatásukat;

I. mivel az internetfelhasználók hazugságok és összeesküvés-elméletek elleni „beoltására” 
irányuló stratégia a félretájékoztatás mögött meghúzódó taktikákról szóló videók 
megelőző jellegű bemutatásával tudatosabbá és ellenállóbbá teszi a felhasználókat a 
várható dezinformációs műveletekkel szemben, azáltal, hogy kialakítja az álhírekkel 
szembeni „mentális antitesteket”;

J. mivel a civil társadalmi szervezetek a jogállamiság őreiként alapvető szerepet töltenek 
be, és aktívan hozzájárulnak a jogállamiság, a demokrácia és az alapvető jogok 
gyakorlati előmozdításához; mivel, különösen, a civil szervezetek alapvető szerepet 
játszanak a külföldi beavatkozás felderítésében és megakadályozásában;

K. mivel a civil szervezeteknek a Polgárok, egyenlőség, jogok és értékek programon 
(CERV) keresztül nyújtott uniós támogatás erősítette a civil társadalmi szervezetek, 
különösen azon kisebb, helyi szervezetek támogatását, amelyek különösen nehéz 
helyzetben vannak;
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L. mivel annak ellenére, hogy rendelkezésre állnak bizonyos pénzügyi források – beleértve 
az uniós alapok és programok által finanszírozott sikeres projekteket – a finanszírozás 
összességében széttagolt, projektalapú és gyakran nem uniós országokból érkezik;

M. mivel az újságírók fontos szerepet játszanak a demokratikus társadalomban, és a 
tájékozódás szabadsága az EU Alapjogi Chartája által elismert alapvető jog;

N. mivel az újságírók és az emberi jogok védelmezői egyre gyakrabban szembesülnek 
megfélemlítéssel, zaklatással és fenyegetésekkel, beleértve a jogi fenyegetéseket és a 
visszaélésszerű pereket; mivel a közéleti részvételt akadályozó stratégiai perek komoly 
fenyegetést jelentenek a demokráciára és az olyan alapvető jogokra, mint a 
véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadsága, mivel az újságírókat és aktivistákat 
akadályozhatják munkájukban vagy megbüntethetik azért, mert közérdekű kérdésekben 
felszólalnak;

O. mivel a dezinformáció elleni küzdelmet szolgáló tevékenységek közérdekű ügynek 
minősülnek;

P. mivel a média függetlenségének és pluralizmusának előmozdítása a polgárok javaslatai 
között szerepel az Európa jövőjéről szóló konferencia 2022. május 9-én közzétett 
zárójelentésében, amelyben a polgárok kifejezetten felszólították az EU-t, hogy uniós 
szintű minimumszabályok meghatározásával lépjen fel a média függetlenségét 
fenyegető veszélyek ellen, valamint hogy védje és támogassa a szabad, plurális és 
független médiát, fokozza a dezinformáció és a külföldi beavatkozás elleni küzdelmet, 
és biztosítsa az újságírók védelmét;

Q. mivel a médiaszolgáltatások belső piacának integritását veszélyeztethetik azok a 
médiaszolgáltatók, amelyek rendszeresen dezinformációt folytatnak, beleértve az 
információmanipulációt és a beavatkozást; ezek közül néhányan államilag ellenőrzött, 
egyes nem uniós országok által finanszírozott médiaszolgáltatók;

R. mivel Kína az elmúlt 10 évben közel 3 milliárd eurót fektetett be európai 
médiavállalatokba, és megfelelő uniós intézkedések nélkül Kína példáját más, hasonló 
tekintélyelvű politikai ideológiára épülő államok is követhetik, és az Európai Unió azt 
kockáztatja, hogy más országok is beavatkoznak belügyeibe;

S. mivel csak néhány uniós tagállam rendelkezik a külföldi médiabefektetéseket vizsgáló 
átvilágítási mechanizmusokkal;

T. mivel az online platformokon keresztül történő információmanipulációt elősegítő 
komoly strukturális problémák továbbra is fennállnak; mivel az online platformok üzleti 
modellje a hirdetéseken alapul, ami azt jelenti, hogy a nagyobb elkötelezettség több 
reklámbevételt jelent, és az elkötelezettség a polarizált és szélsőséges véleményeket 
jutalmazza a tényeken alapuló tájékoztatás rovására;

U. mivel a platformok számos kezdeményezést dolgoztak ki az online dezinformáció 
megakadályozására, mint például a Google Jigsaw elnevezésű kezdeményezése, amely 
megelőző figyelemfelhívó („prebunking”) kampányokat tervez, hogy oly módon 
tájékoztassa a felhasználókat a dezinformáció veszélyeiről, hogy előre figyelmezteti 
őket és mérsékelt félretájékoztatásnak teszi ki őket;



PR\1269845HU.docx 7/28 PE736.601v02-00

HU

V. mivel a nem angol nyelvű tartalmak még mindig nagyrészt ellenőrizetlenek maradnak, 
ugyanis nem áll rendelkezésre elegendő számú olyan hírvizsgáló és tényellenőrző, akik 
képesek más nyelveken – különösen a Kreml-barát dezinformáció által súlyosan érintett 
országok kisebb nyelvein – ellátni feladataikat;

W. mivel a Twitter 2022 májusában a félretájékoztatással kapcsolatos krízispolitikát 
vezetett be, amelynek értelmében a vállalat fellép az erő alkalmazását és a 
fegyverhasználatot érintő hamis és félrevezető állításokat tartalmazó tweetekkel 
szemben; és mivel a Twitter reagálásképpen rangsorolja az államhoz kötődő 
médiafiókoktól származó tweeteket, és figyelmeztető üzenetet helyez el, ha egy tweet 
megsértette a vállalat félretájékoztatással kapcsolatos krízispolitikáját, jóllehet ezt a 
megközelítést 2022. november 23-án részben megszüntették;

X. mivel az egészségügyi félretájékoztatás komoly veszélyt jelent a közegészségügyre, 
mivel zavart kelt a nyilvánosságban;

Y. mivel a Meta eltávolított két Kínából és Oroszországból származó hálózatot, mert 
megsértették a koordinált nem hiteles viselkedés elleni politikáját; mivel az 
Oroszországból származó, több mint 60 weboldalból álló hálózat európai 
hírügynökségek legitim weboldalainak adta ki magát, és olyan eredeti cikkeket tett 
közzé, amelyek bírálták Ukrajnát, támogatták Oroszországot, és azt állították, hogy az 
Oroszországgal szembeni nyugati szankciók visszafelé sülnek el; mivel az EU 
DisinfoLab hasonló megállapításokat tett az általa végzett „Doppelgänger” vizsgálat 
nyomán;

Z. mivel a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály7 2022. november 16-án hatályba 
lépett; mivel e jogszabály teljes mértékben harmonizálja a belső piacon a közvetítő 
szolgáltatásokra alkalmazandó szabályokat, és különleges rendelkezéseket tartalmaz az 
online óriásplatformokra és a nagyon népszerű online keresőprogramokra vonatkozóan 
az olyan rendszerszintű problémák tekintetében, például a dezinformáció és a 
manipuláció;

AA. mivel a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály az online óriásplatformok és a 
nagyon népszerű online keresőprogramok számára kötelezően előírja, hogy éves 
kockázatértékeléseket végezzenek, és intézkedéseket hozzanak a szolgáltatásuk 
kialakításából és használatából eredő kockázatok mérséklésére;

AB. mivel a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály a dezinformációt és a választási 
manipulációt rendszerszintű kockázatnak minősíti;

AC. mivel az algoritmusok döntő szerepet játszanak a hamis narratívák felerősítésében;

AD. mivel a Bizottság a Közös Kutatóközpontja részeként létrehozta az európai algoritmus-
átláthatósági központot, amely nagyrészt az algoritmusok tanulmányozásával foglalkozó 
mérnökökből és adatkutatókból áll;

                                               
7 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2022/2065 rendelete (2022. október 19.) a digitális szolgáltatások 
egységes piacáról és a 2000/31/EK irányelv módosításáról (digitális szolgáltatásokról szóló rendelet) 
(HL L 277., 2022.10.27., 1. o.).
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AE. mivel a digitális szolgáltatási koordinátorok – az egyes tagállamok által kijelölt 
független hatóságok – fontos szerepet és funkciót töltenek be, és a digitális 
szolgáltatásokról szóló jogszabály tagállami felügyeletéért és végrehajtásáért felelősek;

AF. mivel a gazdasági függőség, a kémkedés és a szabotázs veszélye is fennáll, mivel 
külföldi vállalatok befolyást szereznek az EU kritikus infrastruktúrája felett; mivel a 
kínai COSCO hajózási vállalat több mint 20 európai kikötőben, köztük Rotterdamban és 
Hamburgban is többségi részesedést szerzett; mivel Németországban a kritikus 
infrastruktúrák mintegy 80%-a a magánszektor tulajdonában van; mivel az INGE 1 
különbizottság jelentése erősebb szabályozási és végrehajtási keretet sürgetett annak 
biztosítása érdekében, hogy az EU biztonságára káros hatást gyakorló közvetlen 
külföldi befektetéseket megakadályozzák;

AG. mivel külföldi szereplők – elsősorban Kína és Oroszország, de Irán is – igyekeznek 
beszivárogni az európai kritikus infrastruktúrákba és ellátási láncokba, hogy kémkedés 
révén információkat és/vagy know-how-t lopjanak el, vagy ezen infrastruktúrák egyes 
részeit szabotálják, és ezzel rontsák működésüket;

AH. mivel az EU orosz energiafüggősége az Ukrajna elleni orosz agresszív háború kitörése 
után óriási problémákat vetett fel az Unió energiabiztonsága szempontjából; mivel a 
tagállamokban külföldi szereplők által „korrozív tőke” révén megvalósított projektek, 
mint például a magyarországi paksi atomerőmű, azzal a kockázattal járnak, hogy az 
adott szereplők befolyásolják a politikai döntéseket; mivel az ukrajnai háború 2014-es 
kezdete után Németország tovább növelte az orosz olajtól való függőségét, így az 50% 
feletti szintet ért el;

AI. mivel az 5G kiépítését célzó beruházási programok, mint például a az Európai 
Hálózatfinanszírozási Eszköz digitális ága, valamint az Intelligens Hálózatok és 
Szolgáltatások Közös Vállalkozás 6G programja a biztonságos 5G infrastruktúra, 
valamint a 6G technológiai kapacitások kiépítésével támogatni fogják a technológiai 
szuverenitást és csökkenteni fogják a külföldi beszállítóktól való függőséget ezen a 
területen;

AJ. mivel a tagállamok nemzeti hatóságai megerősítették a kritikus infrastruktúrát fenyegető 
külföldi fenyegetések, például a kémkedés és a szabotázs elleni fellépésüket;

AK. mivel a dezinformáció és az egyéb információmanipuláció megfertőzi a választásokról 
és más demokratikus folyamatokról szóló nyilvános vitát, és megakadályozhatja a 
polgárokat abban, hogy megalapozott döntéseket hozzanak;

AL. mivel a 2024-es európai választások az Európai Unió demokratikus folyamatainak 
működésében sarokpontot jelentenek majd, ezért meg kell védeni az Unió demokratikus 
integritását, többek között az európai választásokra gyakorolt indokolatlan külföldi 
befolyás megakadályozásával;

AM. mivel az Európai Politikai Pártok és az Európai Politikai Alapítványok Hatósága 
hozzájárul az európai választások integritásának védelméhez;

AN. mivel az európai választási együttműködési hálózat döntő szerepet játszik az Európai 
Unión belüli választások integritásának biztosításában; mivel ezt a hálózatot a Bizottság 
szolgálatai hozták létre az érintett tagállami szolgálatokkal együtt;
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AO. mivel a politikai tevékenységek és politikusok Európai Unión belüli orosz 
finanszírozására az újságírók és szakértők továbbra is fényt derítenek, és ez 
veszélyezteti az EU tagállamai demokratikus működésének integritását;

AP. mivel a politikai reklámról szóló javaslatról a jogalkotók jelenleg tárgyalnak;

AQ. mivel csak 2021 első felében annyi kibertámadás érte az uniós intézményeket, mint 
2020-ban egész évben8;

AR. mivel az EU a Horizont Európa és a Digitális Európa uniós programokon keresztül 
jelentősen növelte a kiberbiztonsági kapacitások terén tett erőfeszítéseit és beruházásait;

AS. mivel a Tanács a közelmúltban elfogadta a NIS2 irányelvet, hogy az Unió egész 
területén biztosítsa a magas szintű kiberbiztonságot; mivel a NIS2-irányelv létrehozta az 
Európai Kiberválságügyi Kapcsolattartó Szervezetek Hálózatát (EU CyCLONe), amely 
erősíteni fogja az információs rendszerek rezilienciáját;

AT. mivel 2021-ben létrehozták az Intelligens Hálózatok és Szolgáltatások Közös 
Vállalkozást, hogy az európai szereplők számára lehetővé tegyék a globális 6G-
szabványok kialakítását; mivel a Bizottság és a tagállamok hatóságai között a „Hálózati 
és információs rendszerek” együttműködési csoport keretében folyamatban van az 5G 
kibernetikai eszköztár megvalósításával kapcsolatos együttműködés;

AU. mivel külföldi szereplők a beavatkozási stratégiáik részeként egyre gyakrabban 
folyamodnak a migránsok és kisebbségek instrumentalizálásához, ahogy az például 
2021 őszén történt Fehéroroszországban, amikor a migránsokat politikai célokra 
használták fel; mivel ez az instrumentalizálás abban nyilvánul meg, hogy a migránsokat 
az európai határokhoz irányítják, de emellett a dezinformáció terjesztésében is, ami a 
társadalmak polarizálása révén káros hatással van az európai demokráciákra;

AV. mivel a migránsok, kisebbségek és diaszpórák gyakran célpontjai a külföldi szereplők 
által szervezett dezinformációs kampányoknak, amelyek célja az európai 
társadalmakban meglévő feszültségek kihasználása és kiélezése, mint például az európai 
ukrán diaszpóra esetében, amelyet az orosz dezinformációs kampányok céloznak, 
„hálátlan menekülteknek” beállítva őket;

AW. mivel a belga szövetségi ügyészség nyomozást indított pénzmosás, korrupció és külföldi 
ország által létrehozott bűnszervezetben való részvétel gyanúja miatt; mivel 2022. 
december 9. óta számos letartóztatásra és házkutatásra került sor, amelyben jelenlegi és 
volt európai parlamenti képviselők és alkalmazottak egyaránt érintettek;

AX. mivel az elitek külföldi érdekek általi befolyásolása továbbra is az Európai Unió
demokratikus működésébe való külföldi beavatkozás egyik jelentős formája, és az a 
korrupcióhoz kapcsolódó ügynek tekinthető;

AY. mivel az uniós érdekek képviselőin keresztül történő külföldi befolyásolás körül még 
egyértelműbb helyzetet kell teremteni;

                                               
8 A COM(2022)0119 dokumentumot kísérő, 2022. március 22-i „Hatásvizsgálati jelentés” című bizottsági 
szolgálati munkadokumentum (SWD(2022)0066).
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AZ. mivel több esetben is előfordult, hogy az Európai Parlament képviselői ellen külföldi 
országok által szervezett és koordinált ellenséges megfélemlítési és zaklatási 
kampányokat folytak;

BA. mivel 2022 márciusában az EU szankciókat vezetett be a Russia Today (RT) és a 
Szputnyik orosz propagandacsatornák ellen, és felfüggesztette műsorszolgáltatási 
tevékenységüket; mivel műholdas szolgáltatók, például a francia Eutelsat és a 
luxemburgi SES továbbra is nyújtanak műsorszolgáltatást az EU-ban, Oroszországban, 
Afrikában és Ukrajnában;

BB. mivel a külföldi beavatkozás elkövetőire költségeket kell kivetni;

BC. mivel a Bizottság javasolta az uniós szankciók megsértésével kapcsolatos 
bűncselekmények és a vonatkozó büntetések harmonizálását; mivel több tagállam 
fontolóra vette, hogy az Európai Ügyészség (EPPO) hatáskörének ki kellene terjeszteni 
e jogsértésekre;

BD. mivel az EU már számos fontos jogszabályt dolgozott ki a rosszindulatú külföldi 
információmanipuláció és beavatkozás elhárítása érdekében; mivel fennáll a veszélye 
annak, hogy a dezinformáció elleni küzdelemre irányuló sikeres uniós szabályozási 
kereteket más (tekintélyelvű) országok ürügyként használják fel a tömegtájékoztatás és 
a véleménynyilvánítás szabadságának korlátozására;

BE. mivel az EU vezető szerepet vállal a számítógépes bűnözésről szóló átfogó nemzetközi 
egyezménynek az ENSZ Harmadik Bizottsága keretében történő kidolgozásával 
foglalkozó ad-hoc ENSZ-bizottság munkájában;

BF. mivel a Covid19 világjárvány óta a világ más országai fogékonyabbá váltak az 
információmanipuláció és a beavatkozás veszélyeire; mivel az ENSZ számos 
kezdeményezést javasolt a digitális szféra irányításának megerősítésére és az ENSZ-
tagállamok közötti nagyobb összhang megteremtésére, mint például a közérdekű 
információk integritásának védelmét célzó globális magatartási kódex és a Globális 
Digitális Paktum;

BG. mivel az INGE2 különbizottsággal folytatott megbeszélések során a platformok és más 
érdekeltek pozitívan álltak hozzá a külföldi információmanipuláció és beavatkozás 
elhárítását célzó globális és különösen transzatlanti normák létrehozásához;

BH. mivel a sikeres közös kül- és biztonságpolitika (KKBP) / közös biztonság- és 
védelempolitika (KBVP) keretében végrehajtott missziók és műveletek az EU legjobb 
stratégiai kommunikációs kampányai közé tartoznak a nem uniós országokban;

BI. mivel a stratégiai iránytű szerint 2024-re valamennyi KBVP/KKBP-missziót és 
műveletet el kell látni a külföldi információmanipuláció és beavatkozás kivédéséhez 
szükséges megfelelő stratégiai kommunikációs eszközökkel és erőforrásokkal;

A külföldi beavatkozással szembeni összehangolt uniós stratégia

1. hangsúlyozza, hogy az Ukrajna elleni orosz invázió egyértelműen rávilágít az 
információ manipulálására irányuló külföldi kísérletek és az EU-t, valamint a globális 
biztonságot és stabilitást fenyegető veszélyek közötti kapcsolatra;
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2. tudomásul veszi az Európai Parlament által 2022. március 9-én elfogadott első ajánlások 
nyomán a Bizottság által tett lépéseket; megismétli azonban a külföldi beavatkozás 
elleni összehangolt uniós stratégiára vonatkozó felhívását, és e tekintetben üdvözli a 
Bizottság elnökének a demokráciavédelmi csomagról szóló bejelentését;

3. megismétli felhívását, hogy az EU külföldi beavatkozással és információmanipulációval 
szembeni védelme érdekében hozott valamennyi intézkedésnek határozottan 
elkötelezettnek kell lennie az alapvető jogok, köztük a véleménynyilvánítás szabadsága 
mellett;

4. úgy véli, hogy meg kell fontolni az országsemleges megközelítésről az objektív 
kritériumokon alapján a kiemelt kockázatot jelentő államokra összpontosító 
megközelítésre való átállást, hasonlóan a 2015/849 irányelvhez9, amely „kiemelt 
kockázatot jelentő harmadik országokként” azonosítja azokat az országokat, amelyek 
pénzmosás elleni rendszere hiányosságokat mutat;

5. úgy véli, hogy az EU-nak fokoznia kellene az információmanipulációval kapcsolatos 
stratégiai kommunikációját, úgy, hogy a folyamatban lévő műveletekről széles körben 
beszámol, amint azok megtörténnek (debunking); felszólít az EU „prebunking” 
képességeinek megerősítésére és az abba irányuló további beruházásokra;

6. olyan uniós struktúra létrehozását szorgalmazza, amelynek feladata, hogy a külföldi 
információmanipulációval és beavatkozással kapcsolatos helyzetismeret növelése 
érdekében adatelemzést végezzen, kutatási projekteket koordináljon és jelentéseket 
készítsen, és amely vonatkoztatási pontként szolgál a tagállamok hatóságai és a 
struktúra közötti eszmecsere megkönnyítése és előmozdítása érdekében; úgy véli, hogy 
ennek a struktúrának egy információintegritási központ formájában kellene működnie, 
amely valamennyi uniós intézménnyel együttműködik, és amelyet az EU 
költségvetéséből finanszíroznak;

7. felhívja az uniós tagállamok nemzeti parlamentjeit, hogy fontolják meg olyan saját 
parlamenti szervek létrehozását, amelyek feladata a demokratikus berendezkedésüknek 
a külföldi beavatkozással és információmanipulációval szembeni védelmével 
kapcsolatos intézkedések felügyelete, valamint rendszeres eszmecserék szervezése e 
témákban;

8. érdeklődéssel nyugtázza, hogy lezárult az EU Integrated Resolve 2022 elnevezésű 
közös gyakorlat, amelynek célja, hogy javítsa az EU válaszadási képességét a belső és 
külső dimenzióval is rendelkező összetett, hibrid válságokra; sajnálattal állapítja meg 
azonban, hogy a Parlamentet nem vonták be e gyakorlatba, és felhívja a többi uniós 
intézményt, hogy strukturáltan vonják be a Parlamentet minden ilyen jellegű 
gyakorlatba;

9. ösztönzi a különböző uniós intézményeknek a dezinformáció nyomon követésével és az 
ellene való fellépéssel kapcsolatos operatív tevékenységekért felelős szolgálatai közötti 
együttműködés minden típusát, mint amilyen például az EP dezinformációs 
munkacsoportja, a Bizottság szolgálatai és az Európai Külügyi Szolgálat (EKSZ) 

                                               
9 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/849 irányelve (2015. május 20.) a pénzügyi rendszerek 
pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzéséről (HL L 141., 2015.6.5., 
73. o.).



PE736.601v02-00 12/28 PR\1269845HU.docx

HU

stratégiai kommunikációval foglalkozó osztálya, illetve az EKSZ Gyors Tájékoztatási 
Rendszere közötti együttműködés;

Reziliencia

10. a külföldi beavatkozással és az annak kivédési módjaival kapcsolatos tudatosság 
növelését célzó erőfeszítésekre szólít fel;

11. hangsúlyozza, hogy az EU-nak hasznosítania kell Ukrajna tapasztalatait és szakértelmét 
a külföldi beavatkozás és agresszió elleni küzdelem terén, és folytatnia kell az 
Ukrajnával való szoros együttműködést ezen a területen;

12. üdvözli, hogy a Digitális Média Európai Megfigyelőközpontjának (EDMO), amely a 
tényellenőrzők, tudományos kutatók és más érdekelt felek független hálózata, 
hamarosan az összes uniós tagállamban lesznek központjai, miáltal megerősödik azon 
küldetése, hogy felderítse és elemezze a dezinformációs kampányokat, és a 
médiatudatossággal kapcsolatos tevékenységeket, valamint a dezinformáció elleni 
küzdelmet támogató egyéb tevékenységeket szervezzen;

13. megismétli a tagállamokhoz intézett felhívását, hogy a médiatudatosság és a digitális 
jártasság, az állampolgári nevelés, az alapvető jogok tiszteletben tartása, a kritikus 
gondolkodás és a társadalmi részvétel előmozdítása kerüljön be az iskolai és egyetemi 
tantervekbe, párhuzamosan a felnőttek tudatosságának növelésére irányuló 
erőfeszítésekkel;

14. hangsúlyozza, hogy a közigazgatás minden szintjén speciális képzést kell tartani az 
információmanipuláció és a beavatkozás felismeréséről és az ellene való fellépésről; 
megismétli az Unió intézményeihez, szerveihez és hivatalaihoz, valamint a nemzeti 
hatóságokhoz intézett felhívását, hogy folytassák és erősítsék meg hasonló képzéseiket 
és a helyzetismeretet növelő intézkedéseiket, mivel a hibrid fenyegetések tartósan és 
széles körben elterjedtek, és fokozottabban igyekeznek befolyásolni az uniós politikákat 
és jogalkotást; felhívja az Unió intézményeit, szerveit és hivatalait, hogy hozzanak létre 
intézményközi képzéseket az intézmények, szervek és hivatalok általános 
rezilienciájának előmozdítása érdekében;

15. felhívja az Unió intézményeit, szerveit és hivatalait, valamint a nemzeti hatóságokat, 
hogy fogadjanak el egy célzott kommunikációs keretrendszert, amely intézkedéseket 
tartalmaz a külföldi beavatkozások és az információs szféra manipulálására irányuló 
kísérletek gyors felderítésére, azok megelőzése és elhárítása céljából; üdvözli a NATO 
stratégiai kommunikációs kiválósági központja és a hibrid fenyegetésekkel foglalkozó 
kiválósági központja szerepét, amelyek fontos partnerek a fokozott helyzetismeret és a 
külföldi információmanipuláció és beavatkozás elleni további válaszlépések 
kialakításában;

16. megismétli az Európai Külügyi Szolgálathoz (EKSZ) intézett felhívását, hogy növelje 
szakértelmét a stratégiai kommunikáció és a nyilvános diplomácia terén, amihez 
megerősített megbízatásra és több, különösen a stratégiai kommunikációs részlegnek és 
a munkacsoportoknak juttatott erőforrásra van szükség, és ennek során a kockázatalapú 
megközelítést kövesse és vegye figyelembe az Ukrajnában zajló orosz agressziót és az 
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Oroszországból kiinduló hibrid hadviselést, valamint annak a nyugat-balkáni uniós 
tagjelölt országokra, valamint Moldovára gyakorolt hatását;

17. kéri a civil szervezetek ez irányú erőfeszítéseinek aktív támogatását, mivel ezek a 
szervezetek hatékonynak bizonyultak a különösen a közösségi médián keresztül 
továbbított információkhoz kapcsolódó kockázatokat érintő tudatosság növelésében, és 
mivel számos civil szervezet helyi szinten, a dezinformáció célpontjainak közelében 
működik, így ők tudják a legjobban, hogyan kommunikáljanak velük;

18. kéri, hogy a civil szervezetek számára biztosítsanak olyan finanszírozást, amely arányos 
a tudatosság növelésére, a külföldi beavatkozás feltárására és hatásának semlegesítésére 
irányuló küldetésükkel;

19. felszólít arra, hogy az érintett civil szervezetek számára különítsenek el és 
mozgósítsanak jelentősebb állami és magánfinanszírozási forrásokat, amelyek az uniós 
alapok és programok, a pénzügyi szervezetek, a bilaterális donorok és 
kedvezményezettek közös kezdeményezésének formájában jelenjenek meg, hogy 
fokozódjon a demokratikus rezilienciát célzó beruházások harmonizációja és az ezzel 
kapcsolatos együttműködés, és hogy ez a beruházási keret támogatást nyújtson a 
helyzetismeret növelése (például az információmanipuláció és a beavatkozás kutatása és 
vizsgálata, az e területen folytatott együttműködés fejlesztése, valamint az e kihívás 
kezelését szolgáló módszertanok és eszközök kidolgozása) terén tevékenykedő 
független tényellenőrzőknek, tudományos kutatóknak, szellemi műhelyeknek és civil 
szervezeteknek, valamint hogy hozzanak a médiatudatosság és a digitális jártasság 
előmozdítását célzó intézkedéseket, továbbá éves vagy kétéves pályázati felhívások 
révén indítsanak egyéb rezilienciaépítő tevékenységeket és nyújtsanak támogatást az 
emberi jogok védelmezői számára;

20. hangsúlyozza, hogy alapvető fontosságú biztosítani az újságírók számára azokat a 
feltételeket, amelyek révén hozzájárulhatnak a nyílt, szabad és tisztességes nyilvános 
vitához, amely döntően segíti a társadalmat abban, hogy fellépjen a dezinformációval, 
az információmanipulációval és a beavatkozással szemben;

21. üdvözli a közéleti részvételt akadályozó stratégiai perekkel kapcsolatos javaslatot, 
amely az irányelvjavaslatból és egy ajánlásból áll, és amelynek célja, hogy javítsa az 
újságírók és az emberijog-védők visszaélésszerű bírósági eljárásokkal szembeni 
védelmét; üdvözli továbbá a Bizottság 2022. évi jogállamisági jelentésében szereplő 
elemzést, amely az újságírók biztonságát az EU-ban fenyegető veszélyeket, valamint a 
nyilvánosság részvételével szembeni jogi fenyegetéseket és visszaélésszerű bírósági 
eljárásokat vizsgálja;

22. emlékeztet arra, hogy a minőségi médiaszolgáltatások hatékony ellenszert jelentenek a 
külföldi információmanipuláció és beavatkozás ellen;

23. üdvözli az európai tömegtájékoztatás szabadságáról szóló jogszabályra irányuló 
javaslatot (COM(2022)0457), amelynek célja a pluralizmus és a függetlenség 
előmozdítása a médiaszolgáltatások belső piacán azáltal, hogy konkrét rendelkezéseket 
állapít meg a szerkesztői döntésekbe való politikai beavatkozás és a megfigyelés ellen, 
és hogy megőrzi a közszolgálati médiaorgánumok finanszírozását és a média 
tulajdonviszonyainak átláthatóságát;
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24. üdvözli, hogy a tömegtájékoztatás szabadságáról szóló jogszabály javasolja a 
Médiaszolgáltatásokat Felügyelő Európai Testület – a nemzeti médiahatóságokból álló 
új testület – létrehozását, amely jelentős szerepet fog játszani a dezinformáció – ezen 
belül a külföldi beavatkozás és az információmanipuláció – elleni küzdelemben; a 
testület egyik javasolt feladata különösen az EU-n kívül letelepedett szolgáltatók által 
nyújtott, az Unión belüli közönséget megcélzó – és a közbiztonság és a védelem 
szempontjából esetleg kockázatot jelentő – médiaszolgáltatásokkal kapcsolatos nemzeti 
intézkedések összehangolása;

25. üdvözli, hogy a tömegtájékoztatás szabadságáról szóló jogszabály javasolja a 
médiaszolgáltatások belső piacának független nyomon követését, részletes adatokat és 
minőségi elemzést nyújtva a tagállami médiapiacok rezilienciájáról, különös tekintettel
a külföldi információmanipuláció és beavatkozás kockázataira;

26. arra ösztönzi a Bizottságot, hogy dolgozzon ki egy uniós szintű szabályozási rendszert 
annak megakadályozására, hogy a külföldi kormányok szerkesztői ellenőrzése alatt álló 
vagy külföldi, nem demokratikus országok tulajdonában lévő médiavállalatok európai 
médiavállalatokat vásároljanak fel; ennek elsősorban azokra a nem demokratikus 
országokra kell vonatkoznia, amelyekben az európai médiaszervezetek nem 
működhetnek szabadon, vagy nyomásgyakorlásnak vannak kitéve annak érdekében, 
hogy részrehajlóan, a nemzeti kormányoknak kedvező módon tudósítsanak; ezeknek az 
erőfeszítéseknek egy közös adatbázison kell alapulniuk, hogy megkönnyítsék az 
összehangolt megelőzést és/vagy büntetőeljárást az Európai Unióban;

27. hangsúlyozza, hogy az éghajlatváltozás tagadásának terjedése összefüggésbe hozható az 
összeesküvés-elméletek szélesebb körű elterjedésével, amelyek Oroszország ukrajnai 
háborújától kezdve a Covid19 elleni vakcinákig sokféle témára vonatkozó téves 
elképzeléseket tartalmaznak;

28. támogatja a vezető éghajlatvédelmi szakértők által a COP 27 konferencián tett, a 
technológiai vállalatokhoz intézett felhívást, hogy foglalkozzanak a dezinformáció 
növekvő problémájával, és fogadjanak különösen el az éghajlattal kapcsolatos 
félretájékoztatás/dezinformáció fogalmára vonatkozó univerzális meghatározást, amely 
a tudományos bizonyítékok hamis bemutatását és a hamis megoldások népszerűsítését is 
magában foglalja; hogy vállalják, hogy nem tesznek közzé olyan reklámokat, amelyek 
az éghajlattal kapcsolatos félretájékoztatást/dezinformációt tartalmaznak; valamint hogy 
platformjaikon megosztják az éghajlattal kapcsolatos félretájékoztatás/dezinformáció 
terjedésére vonatkozó belső kutatásokat;

29. felhívja a platformokat, hogy hozzanak intézkedéseket az éghajlatváltozás tagadását 
népszerűsítő reklámok elhelyezésének megakadályozására;

30. sajnálja, hogy számos éghajlatváltozás-tagadó „kék pipát” vásárolt a Twitteren, ezáltal 
„ellenőrzött státuszt” szerzett, és e „kiváltságos” státusz alatt dezinformációt terjeszt;

Beavatkozás az online platformok felhasználásával

31. emlékeztet arra, hogy az online platformok üzleti modellje még mindig az adatokra 
épül, és hogy az online platformok azon képessége, hogy nagy mennyiségű személyes 
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adatot gyűjtsenek, valamint a lazán szabályozott adatpiac még mindig jelentős 
kockázatot jelent az adatmanipuláció szempontjából;

32. sajnálattal állapítja meg, hogy a nagyobb platformok, mint például a Meta, a Google, a 
YouTube vagy a TikTok, még mindig lemaradásban vannak a dezinformáció elleni 
aktív fellépés terén, a szabályozó hatóságok, a civil társadalom, sőt a vállalatok 
integritásért felelős munkatársainak folyamatos felhívásai ellenére is;

33. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a közösségimédia-vállalatok gyakran csak akkor 
reagálnak, amikor a polgárok, a kutatók vagy a média jeleznek bizonyos tartalmakat, és 
a platformjaikon található félretájékoztatás és dezinformáció proaktív azonosítása és 
eltávolítása tekintetében alulteljesítenek;

34. felhívja a platformokat, hogy biztosítsanak több erőforrást és kapacitást arra, hogy 
nyomon kövessék és moderálják az EU valamennyi hivatalos nyelvén, valamint a helyi 
nyelveken és dialektusokban közzétett káros tartalmakat és magatartásformákat;

35. megjegyzi, hogy az is rendkívül sajnálatos, hogy a nagy technológiai platformok a 
legtöbb uniós tagállamban nem kínálnak közvetlen humán ügyfélszolgálatot;

36. sajnálatát fejezi ki a Twitternél a közelmúltban történt események miatt, amelyek 
nyomán jelentősen csökkent a dezinformáció megakadályozásáért felelős munkatársak 
száma; sajnálja, hogy a közelmúltban megfelelő értékelés nélkül állítottak vissza 
felfüggesztett fiókokat; határozottan visszautasítja a Twitter azon döntését, hogy leállítja 
a Covid19-cel kapcsolatos dezinformációval szembeni politikájának végrehajtását;

37. aggasztónak tartja, hogy egészségügyi dezinformációs csoportok és szélsőjobboldali 
szélsőségesek a „Twitter Blue” előfizetéssel, egy pipa segítségével „ellenőrzött” státuszt 
kaptak;

38. emlékeztet arra, hogy a Twitter aláírta a dezinformáció visszaszorítását célzó 
megerősített magatartási kódex, és hogy a tulajdonosváltás nem befolyásolhatja a 
platformnak a kódex szerinti kötelezettségvállalásait;

39. felszólítja a platformokat, hogy könnyítsék meg a hozzáférést a megállapításokat 
alátámasztó adatokhoz, és vezessenek nyilvántartást az eltávolított tartalmakról, hogy 
ezzel segítséget nyújtsanak a kutatóknak a jövőbeli vizsgálatokhoz, valamint segítsék a 
többi technológiai vállalatot, a kormányokat és a bűnüldöző hatóságokat a megfelelő 
intézkedések meghozatalában; felhívja az Európai Bizottságot, hogy biztosítsa, hogy 
mindez a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály és a dezinformáció visszaszorítását 
célzó magatartási kódex keretében valósuljon meg;

40. üdvözli a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály azon rendelkezéseit, amelyek 
előírják az online óriásplatformok és a nagyon népszerű online keresőprogramok 
számára, hogy tájékoztatást nyújtsanak az algoritmusokról, hozzáférést biztosítsanak 
azokhoz, elmagyarázzák működésüket, és hogy felmérjék az algoritmusok demokratikus 
és választási folyamatokra gyakorolt hatását, és hozzanak kockázatcsökkentő 
intézkedéseket; üdvözli a dezinformáció visszaszorítását célzó megerősített magatartási 
kódexet, és határozottan támogatja annak új kötelezettségvállalásait;
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41. aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy egyes szereplők, akiknek szolgáltatásai jelentősen 
hozzájárulnak a dezinformáció terjesztéséhez – mint például az Odysee, a Patreon, a 
GoFundMe és a Telegram –, nem aláírói a magatartási kódexnek; felhívja a Bizottságot, 
mint a magatartási kódex felügyeletéért felelős fő szervet, hogy jelentősen növelje 
kapacitását, és különítsen el további forrásokat a magatartási kódex felügyeletére;

42. különösen az online hirdetések tekintetében üdvözli, hogy az online hirdetési 
ökoszisztéma valamennyi szereplője kötelezettséget vállal arra, hogy ellenőrzi és 
korlátozza a reklámok elhelyezését a dezinformációt terjesztő fiókokon és 
weboldalakon vagy a dezinformációs tartalmak mellett, valamint korlátozza a 
dezinformációt tartalmazó reklámok terjesztését;

43. tudomásul veszi, hogy a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály támogatja az olyan 
társszabályozási kezdeményezéseket (magatartási kódexeket), mint a dezinformáció 
visszaszorítását célzó magatartási kódex; felhívja az Európai Bizottságot, hogy hangolja 
össze a dezinformáció visszaszorítását célzó magatartási kódexet a digitális 
szolgáltatásokról szóló jogszabállyal, és harmonizálja a túlzott és az túl gyenge 
moderálással kapcsolatos kötelezettségvállalásokat;

Kritikus infrastruktúra és stratégiai ágazatok

44. üdvözli a kritikus fontosságú szervezetek rezilienciájáról szóló, nemrégiben elfogadott 
irányelvet (CER-irányelv), a kritikus infrastruktúrák megerősítését célzó tanácsi ajánlást 
és a NIS2-irányelvet; úgy véli, hogy a közelmúltbeli támadások, például a kritikus 
fontosságú infrastruktúrák elleni szabotázs és a fokozott kibertámadások azt mutatják, 
hogy ambiciózusabb jogszabályokra van szükség, és felhívja az Európai Bizottságot, 
hogy terjesszen elő további megerősített javaslatokat; emellett felhívja az összes 
tagállamot, hogy mielőbb frissítsék nemzeti biztonsági stratégiáikat, és a gyenge pontok 
azonosítása érdekében végezzenek stresszteszteket a kritikus infrastruktúrákon; 
megismétli azt az ajánlását, hogy a kritikus fontosságú szervezetek listáját terjesszék ki 
a digitális választási infrastruktúrára és az oktatási rendszerekre is;

45. aggódik amiatt, hogy az EU a kritikus infrastruktúrák és ellátási láncok terén külföldi 
szereplőktől és külföldi technológiáktól függ; rámutat azokra a közvetlen külföldi 
befektetések geopolitikai eszközként való felhasználásából származó sebezhetőségekre; 
megismétli a Bizottsághoz intézett felhívását, hogy dolgozzon ki erősebb szabályozási 
keretet a közvetlen külföldi befektetések átvilágításáról szóló rendelethez10; úgy véli, 
hogy az erősebb szabályozási keretet úgy kell kialakítani, hogy megakadályozza a 
létfontosságú ágazatokban működő kritikus fontosságú vállalatok vagy a 
médiavállalatok olyan külföldi felek általi átvételét, amelyek közvetlenül vagy közvetve 
kiemelt kockázatot jelentő országok ellenőrzése alatt állnak;

46. felszólítja a Tanácsot és a Bizottságot, hogy zárják ki a kiemelt kockázatot jelentő 
országok gyártóitól – mint például a Huawei, ZTE, Kaspersky, Nuctech stb. – származó 
berendezések használatát; felhívja a létfontosságú ágazatokat és más érzékeny 
ágazatokat, hogy zárják ki a kiemelt kockázatot jelentő országokból származó olyan 

                                               
10 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/452 rendelete (2019. március 19.) az Unióba irányuló közvetlen 
külföldi befektetések átvilágítási keretének létrehozásáról (HL L 79I., 2019.3.21., 1. o.).



PR\1269845HU.docx 17/28 PE736.601v02-00

HU

hardverek és szoftverek használatát, amelyek veszélyeztethetik az adatok és 
szolgáltatások titkosságát, integritását és rendelkezésre állását;

47. aggodalmát fejezi ki a tenger alatti kábelek és csővezetékek sebezhetősége és az ellenük 
irányuló, egyre gyakoribb támadások miatt, különös tekintettel az Északi Áramlat 
gázvezeték ellen 2022 szeptemberében végrehajtott szabotázsakcióra; úgy véli, hogy a 
tenger alatti kábelekbe és csővezetékekbe történő közvetlen külföldi befektetések 
további biztonsági kockázatot jelentenek; felszólítja a Bizottságot, hogy adja ki az 
Európai Unió tengeri védelmi stratégiája aktualizált változatát, és a Bizottságon belül 
hozza létre a kábelek ellenálló képességével foglalkozó koordinációs csoportot; 
felszólítja az EKSZ-t, hogy dolgozzon ki kezdeményezéseket és intézkedéseket a tenger 
alatti kábelek globális digitális összekapcsolhatóságának védelmét szolgáló koordináció, 
felügyelet és külső fellépés érdekében;

48. aggodalmát fejezi ki amiatt, ahogyan az EU politikai elitje, például Németországban, 
előmozdította a Gazprom üzleti stratégiáját, és ahogyan folyamatos támogatásban 
részesítette az Oroszországból érkező gázszállításokat; üdvözli az Európai Bizottság 
REPowerEU javaslatát, amely az EU energiarendszerének átalakítására irányul, 
megszüntetve az orosz fosszilis tüzelőanyagoktól való uniós függőséget; úgy véli, hogy 
többet kell tenni a nyílt, stratégiai autonómia biztosítása érdekében az energiaágazatban; 
szorgalmazza a megújuló energia elterjesztésének felgyorsítását;

49. üdvözli a csipekről szóló európai jogszabályra irányuló közelmúltbeli javaslatot11; úgy 
véli, hogy a jogszabály elengedhetetlen ahhoz, hogy az EU ne függjön a külföldi 
szereplők által szállított nyersanyagoktól, ezért biztosítani kell, hogy a teljes értéklánc –
a csipek tervezésétől és gyártásától a végfelhasználókhoz történő eljuttatásukig –
lehetőleg Európán belül legyen; felhívja az EU-t és tagállamait, hogy kényszerítsék ki a 
stratégiai nyersanyagok ellátási láncainak diverzifikálását, például úgy, hogy egy felső 
határt állapítanak meg a kiemelt kockázatot jelentő országokból származó exportra 
vonatkozóan;

Beavatkozás a választási folyamatok során

50. üdvözli az Európai Politikai Pártok és az Európai Politikai Alapítványok Hatósága által 
e téren, különösen a nem uniós országokból az EU politikai rendszerébe irányuló tiltott 
pénzügyi tranzakciók megelőzése és megakadályozása terén végzett munkát;

51. üdvözli az európai választási együttműködési hálózaton belül indított 
kezdeményezéseket, beleértve a közös rezilienciaépítési terveket; felhívja a Bizottságot, 
hogy teljes mértékben vonja be a Parlament szolgálatait a hálózat, valamint az Európai 
Politikai Pártok és Európai Politikai Alapítványok Hatóságának (a továbbiakban: 
Hatóság) tevékenységeibe; úgy véli, hogy az uniós országok nemzeti parlamentjeivel is 
létre kellene hozni hasonló hálózatokat;

52. megjegyzi, hogy az Európai Parlament meghatározott egy a 2024-es európai 
választásokra vonatkozó stratégiát, amelynek egy meghatározott része a választások 
előtti információmanipuláció megelőzését és kezelését célozza a politikai vitákba való 
beavatkozás nélkül, teljes mértékben tiszteletben tartva a képviselői mandátumok 

                                               
11 Javaslat az európai félvezető-ökoszisztéma megerősítését célzó intézkedési keret létrehozásáról szóló európai 
parlamenti és tanácsi rendeletre (a csipekről szóló európai jogszabály) (COM(2022)0046).
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függetlenségét; hangsúlyozza, hogy ennek a stratégiának a Parlament által már 
végrehajtott intézkedések intenzívebbé tételén kell alapulnia, beleértve a Parlament 
dezinformációval foglalkozó munkacsoportjának keretében végzett intézkedéseket is, 
ezért további források elkülönítésére szólít fel a különböző intézkedések 
végrehajtásához;

A politikai tevékenységek külföldi szereplők és adományozók általi burkolt finanszírozása

53. ismét kifejezi aggodalmát amiatt, hogy rendszeresen fény derül arra, hogy Oroszország 
számos demokratikus országban jelentős finanszírozásban részesít politikai pártokat és 
politikusokat azzal a céllal, hogy megkíséreljen beavatkozni a belpolitikai 
folyamatokba; aggodalmának ad hangot a katalóniai szeparatista mozgalomba való 
kiterjedt orosz beavatkozás miatt;

54. tudomásul veszi, hogy az európai választási együttműködési hálózat feltérképezi az 
európai országok külföldi finanszírozását, és jelzi, hogy szeretne tájékoztatást kapni 
erről a gyakorlatról; felhívja a hálózatot, hogy határozza meg a politikai tevékenységek 
külföldi finanszírozását tiltó közös uniós normákat, különösen a 2022. március 9-én 
elfogadott első ajánláscsomagban azonosított joghézagok megszüntetését célzó 
normákat, amelyeket valamennyi tagállam nemzeti választási törvényeiben alkalmazni 
kellene, a végrehajtási mechanizmusokat is beleértve;

55. tudomásul veszi az európai politikai pártok és alapítványok jogállásával és 
finanszírozásával kapcsolatos, jelenleg zajló jogalkotási tárgyalásokat12; arra számít, 
hogy ezek a tárgyalások bővíteni fogják a Hatóság megbízatását, különösen annak 
biztosítása révén, hogy az EU-n kívüli országokból az EU politikai rendszerébe irányuló 
pénzügyi tranzakciók korlátozottak és átláthatóak legyenek, és e tranzakciók 
következtében ne erősödjön meg az EU-n kívüli adományozók szerepe az uniós pártok 
irányítási struktúráiban;

56. emlékeztet arra, hogy a Hatóságot el kell látni a szükséges erőforrásokkal, különösen 
humán és informatikai erőforrásokkal, hogy teljesíteni tudja jelenlegi és a 
jogszabályokban előírt új feladatait, amelyeket csak megfelelő kiegészítő személyzettel 
lehet hatékonyan végrehajtani;

57. tudomásul veszi a politikai reklám átláthatóságával és targetálásával kapcsolatos, 
folyamatban lévő jogalkotási munkát; e tekintetben emlékeztet azon kívánságára, hogy 
meg kell tiltani az EU-n és az EGT-n kívüli szereplők által vásárolt hirdetéseket, és 
átláthatóságot kell biztosítani az EU-n belüli szereplők által vásárolt online politikai 
hirdetések tekintetében; hangsúlyozza annak szükségességét, hogy az európai politikai 
pártok az európai választások előtt online kampányt folytathassanak, miközben 
korlátozzák a külföldi beavatkozás kockázatát;

Kiberbiztonság és a demokratikus folyamatokhoz kapcsolódó kibertámadásokkal szembeni 
reziliencia

                                               
12 Javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre az európai politikai pártok és az európai politikai 
alapítványok jogállásáról és finanszírozásáról (COM/2021/734).
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58. aggodalmát fejezi ki a kibertámadások számának jelentős növekedése miatt, különös 
tekintettel arra a közelmúltbeli kibertámadásra, amelyet 2022. november 23-án egy 
Kreml-barát hackercsoport követett el a Parlament ellen;

59. üdvözli a NIS2-irányelvről szóló megállapodást, és úgy véli, hogy az kezeli a 
tagállamok közötti koordinációval kapcsolatos kérdéseket; aggodalmát fejezi ki azonban 
amiatt, hogy a NIS2-irányelv nem terjed ki a digitális választási infrastruktúrára; úgy 
véli, hogy további jogszabályokra van szükség ahhoz, hogy hatékonyan meg lehessen 
védeni az ellátási láncokat a szellemi tulajdon elleni lopásokkal szemben;

60. üdvözli a Bizottság új szabályokra vonatkozó javaslatát, amely az Unió intézményei, 
szervei és hivatalai közös kiber- és információbiztonságának megteremtésére irányul; 
üdvözli, hogy a Számvevőszék 2022. márciusi különjelentésével összhangban új 
intézményközi kiberbiztonsági testületet hoznak létre, növelik a kiberbiztonsági 
képességeket, valamint előmozdítják a rendszeres érettségi értékeléseket és a jobb 
kiberhigiéniát; hangsúlyozza, hogy az intézmények, szervek és hivatalok között 
hatékony, időben történő és szoros koordinációt kell kialakítani az olyan meglévő 
struktúrákon keresztül, mint például az európai intézmények, szervek és hivatalok 
számítógépes vészhelyzeteket elhárító csoportja (CERT-EU) és az Európai Uniós 
Kiberbiztonsági Ügynökség (ENISA); úgy véli, hogy ezeket a struktúrákat meg kell 
erősíteni, és hogy hatékonyabb koordinációra van szükség; ezért emlékeztet a közös 
kiberbiztonsági egység létrehozásának szükségességére;

61. felhívja a Tanácsot, a Bizottságot és az EKSZ-t, hogy erősítsék meg a stratégiai 
kommunikációs csatornák (pl. háború idején a katonai csatornák és a KBVP-missziók) 
kiberbiztonsági ellenőrzését;

62. elismeri, hogy a kibertámadások esetében a megelőzés szükséges, de nem elégséges; 
úgy véli, hogy a pontos reagálóképesség kulcsfontosságú a kibertámadások 
kivédésében; úgy véli, hogy az EU-nak a következő szempontok figyelembevételével 
kell kezelnie a kibertámadásokat:

a) a kibertámadásokkal szembeni fokozott reagálóképesség és reziliencia 
szükségessége;

b) a rugalmasság szükségessége a kritikus helyzetekben;

c) a közös szabályozás szükségessége a hatékony koordináció biztosítása érdekében, 
ezért felhívja a tagállamokat, hogy gyorsítsák fel a CER-irányelv és a NIS2-
irányelv végrehajtását;

d) a tagállamok közötti és a tagállamokon belüli információmegosztás szükségessége, 
figyelembe véve ugyanakkor, hogy a kritikus védelmi szintnek rejtve kell maradnia 
a nyilvános információmegosztás során;

A beavatkozásnak a kisebbségek és más kiszolgáltatott csoportok jogaira gyakorolt hatása

63. kéri az uniós külső határok biztonságának további növelését a migránsokat felhasználó 
hibrid támadásokkal szembeni ellenálló képesség megerősítése érdekében;
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64. aggodalommal tölti el a lengyelországi LMBTIQ+ közösség helyzete és az állami 
tulajdonú média és a szélsőjobboldali szervezetek által e témában terjesztett 
dezinformációk; aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy az orosz dezinformáció szerepet 
játszik abban, hogy a társadalom vonakodik az ukrán menekültek befogadásától;

65. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy erősítsék meg a partnerséget a nem 
kormányzati szervezetekkel és a helyszínen dolgozó nemzetközi szervezetekkel a 
gyermekmunka figyelemmel kísérése és a témával kapcsolatos dezinformáció 
terjedésének lassítása érdekében (pl. a fegyveres konfliktusokban részt vevő 
gyermekek);

66. megismétli felhívását, hogy hozzanak létre egy rendszert a kisebbségi nyelvű anyagok 
egyszerű megosztására; üdvözli e tekintetben, hogy a Bizottság támogatja az „Európai 
Nyelvi Egyenlőségért” elnevezésű kísérleti akciót; úgy véli, hogy további 
intézkedésekre van szükség ahhoz, hogy hatékony választ lehessen adni a kisebbségeket 
célzó beavatkozásokra;

67. hangsúlyozza, hogy összehangolt uniós jogi kereteken keresztül célzott fellépésre van 
szükség a nemeket, LMBTIQ+ személyeket, kisebbségeket és menekülteket érintő 
kérdésekkel kapcsolatos dezinformáció és gyűlöletbeszéd terjesztése ellen; megismétli a 
Bizottsághoz intézett felhívását, hogy dolgozzon ki és hajtson végre stratégiákat azon 
személyek és csoportok finanszírozásának megakadályozására, akik a társadalom 
megosztása érdekében aktívan terjesztik a gyakran az LMBTIQ+ embereket, a 
kisebbségeket és a menekülteket célzó, valamint az őket érintő kérdésekkel kapcsolatos 
manipulált információkat, és részt vesznek az ilyen információmanipulációban;

Külföldi szereplők beavatkozása az elit foglyul ejtésén, a nemzeti diaszpórákon, az 
egyetemeken és kulturális eseményeken keresztül

68. a leghatározottabban elítéli Katar arra irányuló állítólagos kísérleteit, hogy korrupciós 
cselekmények révén befolyást gyakoroljon az Európai Parlament képviselőire, volt 
képviselőire és személyzetére, ami súlyos külföldi beavatkozást jelent az EU 
demokratikus folyamataiba; hangsúlyozza, hogy fokozni kell a korrupció és a 
befolyásolási kampányok elleni küzdelmet célzó erőfeszítéseket; megismétli az 
átláthatósági szabályok aktualizálására, az EU-val kapcsolatos lobbitevékenység 
külföldi finanszírozásának, ezen belül a nonprofit szervezetek finanszírozásának 
feltérképezésére, valamint a „baráti csoportok” megfelelő szabályozására és nyomon 
követésére vonatkozó felhívását;

69. emlékeztet a Bizottság elnöke által az Unió helyzetéről szóló beszédében tett 
kötelezettségvállalásokra, miszerint a korrupció elleni küzdelemre vonatkozó uniós 
jogszabályi keret aktualizálására van szükség; úgy véli, hogy az aktualizálás során 
különösen az elit külföldi érdekek általi foglyul ejtésével, a forgóajtó-jelenséggel és a 
befolyással való üzérkedéssel kapcsolatos kérdéseket kell kezelni annak érdekében, 
hogy külföldi ügynökök ne befolyásolják az EU politikai rendszerét; felkéri továbbá a 
Bizottságot, hogy az éves jogállamisági jelentésekben térjen ki az elit foglyul ejtésének 
kérdésére; üdvözli a Bizottság elnökének elkötelezettségét az iránt, hogy a korrupciót 
fel kell venni az EU emberi jogi szankciórendszerébe;
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70. tudomásul veszi az Európai Unió Bíróságának a C-37/20. sz. ügyben 2022. november 
22-én hozott ítéletét13, amely érvénytelenítette az ötödik pénzmosási irányelv14 azon 
rendelkezését, amely szerint a tagállamoknak biztosítaniuk kellett, hogy a társaságok 
tényleges tulajdonlására vonatkozó információk minden esetben hozzáférhetőek 
legyenek a nyilvánosság bármely tagja számára; ez az érvénytelenítés a korrupció és a 
pénzmosás ellen küzdő szakemberek széles körének munkáját korlátozza;

71. úgy véli, hogy az uniós érdekek képviselőin keresztül történő külföldi befolyásolásra 
vonatkozó adatoknak széles körben hozzáférhetőnek kell lenniük, és azokat 
egyértelműen kell bemutatni; üdvözli az átláthatósági nyilvántartásról szóló, 2021. 
május 20-i intézményközi megállapodás15 által e tekintetben bevezetett változásokat; 
javasolja azonban, hogy az uniós átláthatósági nyilvántartásba illesszenek be a külföldi 
befolyásra vonatkozó külön szakaszt, vagy hozzanak létre a külföldi befolyásolásra 
vonatkozó nyilvántartást; úgy véli, hogy az uniós átláthatósági nyilvántartás 
tartalmazhatná a kiemelt kockázatot jelentő országok jegyzékét;

72. felszólítja az EU átláthatósági nyilvántartásának titkárságát, hogy az ukrajnai helyzetet 
destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló, 2022. 
június 3-i tanácsi határozat16 értelmében tiltson be minden, az orosz kormánnyal 
közvetlen vagy közvetett kapcsolatban álló szervezetet;

73. ismételten kifejezi aggodalmát az egyetemek és a kínai szervezetek, köztük a 
Konfuciusz Intézetek közötti partnerségek, valamint a tudományos élet szabadságát és a 
szellemi tulajdon védelmét fenyegető veszélyek miatt; aggodalmát fejezi ki azon 
közelmúltbeli megállapítások17 miatt, melyek szerint számos európai kutatót –
különösen Ausztriában és Csehországban, de más európai országokban is – közvetlenül 
a Kínai Népköztársaság finanszíroz, a mesterséges intelligencia, a 
kvantumtechnológiák, az integrált áramkörök, az űrkutatás, az új anyagok kutatása, az 
idegtudomány és a biotechnológia területén;

74. üdvözli, hogy a Bizottság közzétett egy eszköztárat arra vonatkozóan, hogy hogyan 
lehet mérsékelni a kutatásba és innovációba való külföldi beavatkozást, hogy segítséget 
nyújtson az európai egyetemeknek és kutatóintézeteknek a külföldi beavatkozások 
felderítésében és megelőzésében, fenntartva mindeközben a partnerségekhez szükséges 
nyitottságot; kéri azonban a Bizottságot és a tagállamokat, hogy folytassák az e téren 
hozott intézkedések koordinálását;

75. aggodalmát fejezi ki a kínai külföldi rendőrőrsök EU-n belül létesítéséről szóló 
legutóbbi beszámolók miatt; felhívja a nemzeti hatóságokat, hogy hangolják össze az 
erre a kérdésre adott válaszaikat;

                                               
13 2022. november 22-i ítélet, Luxembourg Business Registers ügy, C-37/20, ECLI:EU:C:2022:912.
14 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/843 irányelve (2018. május 30.) a pénzügyi rendszerek 
pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzéséről szóló (EU) 2015/849 
irányelv, valamint a 2009/138/EK és a 2013/36/EU irányelv módosításáról (HL L 156., 2018.6.19., 43. o.).
15 Intézményközi megállapodás (2021. május 20.) az Európai Parlament, az Európai Unió Tanácsa és az Európai 
Bizottság között a kötelező átláthatósági nyilvántartásról (HL L 207., 2021.6.11., 1. o.).
16 A Tanács (KKBP) 2022/884 határozata (2022. június 3., péntek) az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz 
intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2014/512/KKBP határozat módosításáról (HL L 153., 
2022.6.3., 128. o.).
17 „Hogyan végezzünk megbízható kutatást: Kína-specifikus iránymutatások az európai érdekeltek számára” 
című, 2022 szeptemberében közzétett tanulmány.
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76. aggodalmát fejezi ki a külföldi tekintélyelvű állami hírszerző ügynökségek EU-n belül, 
különösen Brüsszelben folytatott növekvő befolyásolási tevékenysége miatt; ismételten 
felhívja a nemzeti hatóságokat, hogy vizsgálják felül és aktualizálják kémkedés elleni 
kereteiket; felhívja a bevándorlási hatóságokat, hogy legyenek éberebbek a külföldi 
vállalatok, például a TASS és a COSCO kiemelt kockázatot jelentő országokból érkező 
munkatársainak átvilágítása során, amikor munkavállalási vízumért folyamodnak; 
felhívja továbbá a bevándorlási hatóságokat, hogy dolgozzanak ki szigorúbb 
biometrikus ellenőrzéseket, hogy megnehezítsék a külföldi hírszerzők hamis 
személyazonossággal történő beutazását;

77. felhívja az EU politikai pártjait és kormányait, hogy dolgozzanak ki határozott választ 
az európai parlamenti képviselők elleni megfélemlítési kampányokra; felhívja a 
Parlament igazgatását, hogy dolgozzon ki egy intézményesített eljárást, amelyet akkor 
kell alkalmazni, ha ilyen kampányok indulnak az EU megválasztott képviselői ellen;

Elrettentés, felróhatóság és kollektív ellenintézkedések, beleértve a szankciókat

78. üdvözli, hogy Oroszország Ukrajnát ért indokolatlan és jogellenes támadását követően 
az egységes uniós szankciókat vezettek be, és hogy az uniós döntéshozók képesek 
voltak gyorsan cselekedni és korlátozni egyes propagandacsatornák sugárzását, és 
hangsúlyozza, hogy figyelmet kell fordítani e szankciók következetes végrehajtására; 
felhívja a Bizottságot, hogy a szankciók bevezetése és végrehajtása terén szorosabban 
működjön együtt a tagállamokkal; üdvözli a Törvényszék T-125/22 sz. RT France 
ügyben18 2022. július 27-én hozott ítéletét, amelyben a Törvényszék elutasította az RT 
azon érvelését, hogy a műsorszolgáltatás betiltása jogellenes, és ezért helybenhagyta az
RT France-ra kirótt tartalomszolgáltatási tilalmat; felhívja a Bizottságot és a Tanácsot, 
hogy az Oroszország elleni szankciócsomagokba foglalják bele a műholdas 
műsorsugárzást;

79. üdvözli, hogy a Bizottság javasolta az uniós szankciók megsértésével kapcsolatos 
bűncselekmények és a vonatkozó büntetések harmonizálását; kéri azonban, hogy 
fontolják meg az Európai Ügyészség hatáskörének az említett jogsértésekre történő 
kiterjesztését;

80. megismétli felhívását, hogy vessenek ki költségeket a külföldi beavatkozás elkövetőire; 
nyugtázza a 2022. júniusi tanácsi következtetéseken alapuló, jelenlegi mérlegelési 
folyamatot, mely következtetések egy olyan eszköztár előkészítésére vonatkoznak, 
amely kiegészítené az EU hibrid eszköztárát, és amely kifejezetten a külföldi 
információmanipulációhoz és beavatkozáshoz kapcsolódó tevékenységek, azaz a 
demokratikus folyamat lebonyolítására és eredményére hatást gyakorló tevékenységek 
ellen vethető be; megjegyzi, hogy a külföldi információmanipuláció és beavatkozás 
elleni eszköztárat várhatóan 2022 őszén vezetik be; határozottan úgy véli, hogy ennek 
az eszköztárnak a külföldi információmanipulációra és beavatkozásra vonatkozó 
konkrét szankciórendszert kell tartalmaznia;

Szomszédság, globális együttműködés, multilateralizmus

                                               
18 2022. július 27-i ítélet, RT France kontra Tanács ügy, T-125/22, ECLI:EU:T:2022:483.
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81. aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy Oroszország megkísérli manipulálni a globális 
élelmezés- és energiabiztonságról szóló diskurzust – és ezt a kínai kommunikációs 
csatornák is átveszik –, a Nyugatot és az Oroszországgal szembeni szankciókat 
hibáztatva az élelmiszerárak megugrásáért; hangsúlyozza, hogy ezek a manipulált 
narratívák jelentős teret nyertek, elsősorban a globális dél országaiban; emlékeztet arra, 
hogy kizárólag Oroszország a felelős az ukrán mezőgazdasági termelés és kereskedelem 
zavaraiért, amelyek az Ukrajna ellen indított orosz agresszív háború következményei; 
ezért felhívja az EKSZ-t, hogy tegyen további intézkedéseket az Oroszország és Kína 
által a globális dél országaiban terjesztett manipulált narratívák ellen, és ennek 
érdekében többek között erősítse meg a KBVP/KKBP misszióinak és műveleteinek 
eszközeit és forrásait, valamint folytasson fokozott együttműködést és koordinációt az 
Egyesült Államokkal és más hasonlóan gondolkodó partnerekkel;

82. felhívja a Bizottságot, hogy a hasonlóan gondolkodó partnerekkel együttműködve, az 
információmanipuláció elleni küzdelem érdekében enyhítse az általános adatvédelmi 
rendelet19 adatmegosztásra vonatkozó korlátozásait;

83. úgy véli, hogy a Global Gateway stratégia fontos geopolitikai eszköz lesz a kínai, az 
Övezet és Út kezdeményezésen keresztül megvalósuló befolyással szemben, valamint 
más nem uniós országok, például Irán befolyásával szemben, és fejleszteni fogja a 
bizalmat a nem uniós országokkal, hogy az EU Oroszországgal és Kínával szembeni 
imázsát; rendkívül fontosnak tartja, hogy a stratégia végrehajtása során „Európa együtt” 
lépjen fel, és biztosított legyen az összes uniós intézmény, az uniós tagállamok és az 
európai magánszektor közötti összehangolt fellépés; felhívja a Bizottságot és az EKSZ-
t, hogy az alapvető jogok védelme érdekében szorosan működjenek együtt a hasonlóan 
gondolkodó partnerek – például az Egyesült Államok, Japán, Dél-Korea és Tajvan –
részvételével létrejött összekapcsolódási kezdeményezésekkel, és hangolják össze 
tevékenységüket;

84. határozottan támogatja az EKSZ stratégiai kommunikációs részlegének földrajzi 
munkacsoportjai által végzett munkát, és üdvözli a déli munkacsoportot, amelynek 
feladata a közel-keleti és észak-afrikai (MENA) régióban meglévő fenyegetettségek 
felvázolása, valamint a külföldi információmanipuláció és beavatkozás ellen e régióban 
folytatandó küzdelem eszközeinek és technikáinak kidolgozása; támogatja továbbá az 
EKSZ stratégiai kommunikációs részlegének munkáját, amely arra irányul, hogy 
fokozza az EU KBVP/KKBP missziói és műveletei, valamint az uniós küldöttségek 
képességét a külföldi információmanipuláció és beavatkozás elleni küzdelemre; úgy véli 
azonban, hogy több forrást kellene elkülöníteni munkájuk megerősítésére, mind az 
EKSZ központjában, mind a helyszínen;

85. üdvözli az Egyesült Államokkal fenntartott együttműködési mechanizmusokat, például 
az EU és az USA között a Kereskedelmi és Technológiai Tanács keretében folyó 
együttműködést; érdeklődéssel veszi tudomásul a Kereskedelmi és Technológiai Tanács 
2022. december 5-i ülését követően kiadott közös nyilatkozatot, amely megállapítja 
különösen, hogy az adatkormányzással és technológiai platformokkal foglalkozó 5. 
munkacsoport és a biztonságot és az emberi jogokat fenyegető technológiai 
visszaélésekkel foglalkozó 6. munkacsoport „összehangoltan igyekszik megérteni és 

                                               
19 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a 
személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 
95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (HL L 119., 2016.5.4., 1. o.).
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kezelni az orosz információmanipuláció és beavatkozás terjedését, különösen 
Oroszország Ukrajna elleni agressziójával összefüggésben, valamint annak az EU-n 
kívüli országokra, különösen Afrikára és Latin-Amerikára gyakorolt hatását”; üdvözli a 
Bizottság arra vonatkozó kötelezettségvállalását, hogy rendszeresen tájékoztatja a 
Parlamentet a Kereskedelmi és Technológiai Tanács munkájáról, és folyamatos 
erőfeszítésekre szólít fel az e területeken jelentkező közös kihívások kezelése 
érdekében; emellett felhívja a Bizottságot és az EKSZ-t, hogy fokozzák az 
együttműködést az Egyesült Államokkal a legjobb gyakorlatok és operatív ismeretek 
megosztása, valamint a közös fogalommeghatározások és megközelítések kidolgozása 
terén;

86. úgy véli, hogy az olyan kezdeményezések, mint a Kereskedelmi és Technológiai Tanács 
és a G7 gyorsreagálási mechanizmusa a hasonlóan gondolkodó partnerek közötti fontos 
együttműködési platformokat jelentenek, lehetőséget nyújtva a külföldi 
információmanipuláció és beavatkozás elleni küzdelem eszközeinek kidolgozására és 
bevált gyakorlatainak megosztására; felhívja az EU-t, hogy vállaljon vezető szerepet 
ezekben az együttműködési kezdeményezésekben annak biztosítása érdekében, hogy a 
globális szabványok az európai értékekkel összhangban kerüljenek kidolgozásra; 
felhívja a Bizottságot és az EKSZ-t, hogy a Parlamentet – igazgatásán keresztül –
rendszeresen vonják be a hasonlóan gondolkodó partnerekkel folytatott 
megbeszélésekbe, és határozzák meg azokat a területeket, ahol a Parlament támogatása 
hozzáadott értékkel gazdagíthatja a folyamatot;

87. üdvözli az ENSZ globális magatartási kódexét; sürgeti az EKSZ-t, hogy továbbra is 
aktívan vegyen részt a folyamatban, és hívja fel a többi ENSZ-tagállam figyelmét a 
globális kihívások közös tudatosításának fontosságára és az intenzív együttműködés 
szükségességére; úgy véli, hogy a kódexnek nem szabad kizárólag a platformokra 
összpontosítania, hanem más állami és nem állami szereplőkre is figyelemmel kell 
lennie; felhívja a platformokat, hogy különítsenek el több forrást és kapacitást a helyi 
nyelveken vagy dialektusokban megjelenő káros tartalmak ellenőrzésére; felhívja a 
platformokat, hogy vezessenek be módszereket a mesterséges intelligenciából és más 
technológiákból eredő kockázatok mérséklésére; megismétli, hogy a kódex keretében 
védelmezni kell az alapvető jogokat; úgy véli, hogy a nemzetközi jogban rendkívül 
nehéz változást elérni, ezért javasolja, hogy az EU szorosan működjön együtt a 
hasonlóan gondolkodó partnerekkel a külföldi információmanipulációra és 
beavatkozásra adandó nemzetközi válaszok kidolgozása érdekében;

88. aggódik amiatt, hogy a számítástechnikai bűnözésről szóló globális egyezmény 
kidolgozására irányuló ENSZ-eljárás biztosítja-e az alapvető jogok védelmét; felhívja 
az EKSZ-t, hogy aktívan vegyen részt a vitában, és biztosítsa az európai normák és 
értékek tiszteletben tartását a folyamat során; emlékeztet annak veszélyére, hogy a 
dezinformáció elleni küzdelmet célzó folyamatokat ürügyként használják fel a 
tömegtájékoztatás szabadságának korlátozására;

89. aggodalmát fejezi ki a katonai magánvállalkozások – mint például a Wagner-csoport –
arra irányuló kísérletei miatt, hogy a világ számos országában befolyásolják a 
demokratikus folyamatokat; felhívja a Tanácsot és a tagállamokat, hogy vegyék fel az 
orosz katonai magánvállalkozásokat a terroristák uniós jegyzékébe; felhívja az EKSZ-t, 
hogy hasonlóan gondolkodó partnerekkel közösen hozzon létre kezdeményezést a 



PR\1269845HU.docx 25/28 PE736.601v02-00

HU

rosszindulatú nem állami szereplők által alkotott csoportok, például a Wagner-csoport 
ellen;

90. hangsúlyozza, hogy fontos szoros és folyamatos együttműködést fenntartani Ukrajnával 
a reziliencia kiépítése és a hibrid támadások elleni küzdelem terén;

91. felhívja a Bizottságot és az EKSZ-t, hogy fokozzák az együttműködést más hasonlóan 
gondolkodó partnerekkel – például Tajvan, Kanada, Ausztrália és Brazília választási 
hatóságaival – a választási beavatkozás kezelésére szolgáló mechanizmusok 
kidolgozásában; a NATO-val való fokozott együttműködésre szólít fel az EU- és 
NATO-tagállamok rezilienciájának kiépítése terén; megismétli ajánlását, hogy az EKSZ 
kezdeményezésének megfelelően hozzanak létre EU-n kívüli regionális stratégiai 
kommunikációs központokat;

92. felhívja az EKSZ-t, hogy továbbra is szorosan működjön együtt a hasonlóan 
gondolkodó partnerekkel a közös normák és meghatározások kialakítása, valamint a 
külföldi információmanipuláció és beavatkozás elleni eszközök és jogszabályok 
kidolgozása terén; felhívja az EKSZ-t, hogy erősítse meg együttműködését az EU-n 
kívüli országokkal a külföldi információmanipuláció és beavatkozás elleni küzdelem 
terén, az olyan meglévő struktúrákon keresztül, mint az ENSZ, ugyanakkor biztosítsa az 
alapvető jogok védelmét a külföldi információmanipuláció és beavatkozás elleni 
küzdelem eszközeinek kidolgozása során;

93. hangsúlyozza, hogy a parlamenti diplomácia és missziók fontos szerepet játszanak 
abból a szempontból, hogy felerősítik az EU üzenetét és előmozdítják az uniós 
narratívát a nem uniós országokban, különösen Afrikában és a MENA-régióban; 
hangsúlyozza, hogy a Parlament szolgálatainak a parlamenti demokrácia nem uniós 
országokban való támogatását célzó kezdeményezései – a parlamenti párbeszéd 
megerősítése, a választások megfigyelése és a civil társadalommal folytatott viták révén 
– nagy értékét képviselnek;

94. üdvözli a Demokráciáért Európai Alapítvány által nyújtott támogatást, de úgy véli, hogy 
több intézkedést kell tenni a független újságírás támogatása érdekében azokon a 
területeken, amelyeket rosszindulatú külföldi szereplők, például Oroszország és Kína 
befolyásolnak; ezért megismétli az európai demokratikus médiaalap létrehozására 
irányuló felhívását, amelynek célja az újságírás támogatása a bővítési országokban, az 
európai szomszédságpolitikai partnerországokban és a tagjelölt országokban; felhívja az 
EKSZ-t, hogy az uniós szomszédságpolitikai partnerországokban a civil szervezetek és 
a független média támogatására irányuló kapcsolatépítési és kapacitásépítési 
kezdeményezéseibe építse be a parlamenti dimenziót is;

95. felhívja a Bizottságot és az EKSZ-t, hogy az országsemleges megközelítésről térjen el a 
kockázatalapú megközelítésre, és ne riadjon vissza attól, hogy nemzetközi fórumokon, 
például az ENSZ-ben azonosítsa és megnevezze azokat az országokat, amelyek külföldi 
beavatkozásra tettek kísérletet, annak érdekében, hogy más országok figyelmét is 
felhívja az ezzel kapcsolatos kockázatokra;

°

° °
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96. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak.
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INDOKOLÁS

Háttér

A rosszindulatú külföldi szereplők információmanipulációt és más taktikákat alkalmaznak a 
demokratikus folyamatokba való beavatkozásra, és céljuk a célországok demokratikus 
kormányzásának gyengítése.

A külföldi beavatkozás, a dezinformáció és a demokrácia elleni számos támadás és fenyegetés 
várhatóan egyre nagyobb számban és kifinomultabb módon fog folytatódni a 2024-es európai 
parlamenti választások előtt.

INGE 1 különbizottság

Ezért az Európai Parlament fokozta a külföldi beavatkozás és dezinformáció elleni 
küzdelemben betöltött szerepét: Az Európai Parlament 2020. június 18-i határozatát követően 
létrehozta az Európai Unió valamennyi demokratikus folyamatába történő külföldi 
beavatkozással, többek között a félretájékoztatással foglalkozó első különbizottságot (INGE 
1). A különbizottság feladata volt, hogy készítsen egy jelentést, amely tényszerű 
megállapításokat és ajánlásokat tartalmaz a külföldi beavatkozás és dezinformáció elleni 
fellépés érdekében meghozandó intézkedésekre és kezdeményezésekre vonatkozóan.

Másfél éves munka után – amelynek során 50 meghallgatásra került sor több mint 130 
meghívott, köztük 5 biztos (Věra Jourová, a Bizottság értékekért és átláthatóságért felelős 
alelnöke; Margaritis Schinas, a Bizottság európai életmód előmozdításáért felelős alelnöke; 
Thierry Breton, belső piacért felelős biztos; Josep Borrell, az Európai Bizottság alelnöke/az 
Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője; és Margrethe Vestager, a digitális korra 
felkészült Európáért felelős ügyvezető alelnök), szakértők, újságírók, szellemi műhelyek 
képviselői, valamint a Google, a Facebook, a YouTube és a Twitter képviselői, a Facebook 
két bejelentő személye és egy Nobel-békedíjas részvételével – 2022. március 9-én, mindössze 
néhány nappal az Orosz Föderáció Ukrajna elleni provokálatlan és indokolatlan katonai 
agressziójának kezdete után elfogadták az Európai Unió valamennyi demokratikus 
folyamatába történő külföldi beavatkozással, többek között a félretájékoztatással foglalkozó 
első különbizottság állásfoglalását.

Az állásfoglalás azonosította és feltérképezte a külföldi beavatkozás veszélyét, megjelölve 
annak minden formáját, beleértve a dezinformációt, a közösségi médiaplatformok és hirdetési 
rendszerek manipulálását, a kibertámadásokat, az újságírók elleni fenyegetéseket és zaklatást, 
a burkolt politikai finanszírozást, valamint az elit foglyuk ejtését és kooptálását. A jelentés az 
EU sebezhetőségeire vonatkozó diagnózist állított fel, és az EU rezilienciájának 
megerősítésére vonatkozó ajánlásokat tartalmazott.

INGE 2 különbizottság

2022. március 10-i határozatát követően az Európai Parlament létrehozta az INGE 2 
különbizottságot, amely egy új, felülvizsgált megbízatással rendelkező különbizottság. Az új 
INGE 2 különbizottságot azzal a feladattal bízták meg, hogy kövesse nyomon az INGE 1 
különbizottság állásfoglalásának végrehajtását, és folytasson párbeszédet a politikai 
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döntéshozókkal nemzeti, európai és nemzetközi szinten annak érdekében, hogy a 2024-es 
európai választások előtt hozzájáruljon a külföldi beavatkozással, a hibrid fenyegetésekkel és 
a dezinformációval szembeni általános intézményi reziliencia megteremtéséhez. A 2022. 
május 12-i alakuló ülése óta az INGE 2 különbizottság különösen az orosz és kínai 
beavatkozásra összpontosított, amelyre például Ukrajnában, valamint külön-külön 
Magyarországon és Spanyolországban (Katalóniában); továbbá az afrikai kontinensen vagy a 
bővítési országokban, ezen belül a Nyugat-Balkánon került sor. A különbizottság ezenkívül 
vizsgálta az elit foglyul ejtését és a forgóajtó-jelenséget, valamint az Európai Parlament 
képviselői ellen külföldi szereplők által elkövetett megfélemlítési kísérleteket. 
Véleménycserét folytatott az uniós tagállamok hírszerző szolgálataival és az e szolgálatok 
tevékenységének tanulmányozására és felügyeletére kijelölt parlamenti szervekkel.

Valamennyi bizottsági ülést az állandó parlamenti bizottságokkal és küldöttségekkel, például 
a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottsággal (IMCO), a Kulturális és Oktatási Bizottsággal 
(CULT) és az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottsággal (LIBE), a Külügyi 
Bizottsággal (AFET), a Biztonság- és Védelempolitikai Albizottsággal (SEDE), a Fejlesztési 
Bizottsággal (DEVE) és az AKCS-EU Közös Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttséggel 
(DACP), az EU-Oroszország Parlamenti Együttműködési Bizottságba delegált küldöttséggel 
(D-RU), a Kínai Népköztársasággal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttséggel (D-CN) 
együttműködésben szervezték.

Az INGE 2 különbizottság 2022 májusa óta nem kevesebb mint két tucat szakértőt és politikai 
döntéshozót hívott meg, köztük volt Věra Jourová, az Európai Bizottság értékekért és 
átláthatóságért felelős alelnöke; Josep Borrell, az Európai Bizottság alelnöke/az Unió külügyi 
és biztonságpolitikai főképviselője; Audrey Tang, Tajvan digitális ügyekért felelős 
minisztere; valamint Ljubov Cibulszka, az Ukrajna Kulturális és Információpolitikai 
Minisztériuma alá tartozó Stratégiai Kommunikációs és Információbiztonsági Központ 
alapítója.

Végezetül, annak érdekében, hogy a 2024-es európai választások előtt a lehető legjobban 
összpontosíthasson az intézményi és jogalkotási reziliencia kiépítésére, az INGE 2 
különbizottság szoros együttműködést alakított ki a NATO rigai (Lettország) stratégiai 
kommunikációs részlegével, a hibrid fenyegetésekkel foglalkozó helsinki (Finnország) 
kiválósági központtal, az ausztrál kormánnyal és hatóságokkal, valamint az ENSZ megfelelő 
New York-i szerveivel.

Ezért a második különbizottság munkája zökkenőmentesen csatlakozik az első különbizottság 
munkájához, és a INGE 2 jelen állásfoglalása kiegészíti az INGE 1 állásfoglalását. Az 
állásfoglalás ezért a következőkkel kapcsolatos ajánlásokat és frissítéseket tartalmaz: a 
külföldi beavatkozás elleni összehangolt uniós stratégia; az uniós rezilienciaépítés; 
beavatkozás az online platformok felhasználásával; kritikus infrastruktúra és stratégiai 
ágazatok; beavatkozás a választási folyamatok során; a politikai tevékenységek külföldi 
szereplők és donorok általi burkolt finanszírozása; kiberbiztonság és a demokratikus 
folyamatok rezilienciája; a beavatkozásnak a kisebbségek és más kiszolgáltatott csoportok 
jogaira gyakorolt hatása; elrettentés, felróhatóság és kollektív ellenintézkedések, beleértve a 
szankciókat is; szomszédságpolitika, globális együttműködés és multilateralizmus.
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