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B9-0412/2021

Rezoluția Parlamentului European referitoare la încălcările legislației UE și ale 
drepturilor cetățenilor LGBTIQ în Ungaria, ca urmare a modificărilor legislative 
adoptate de Parlamentul Ungariei
(2021/2679(RSP))

Parlamentul European,

– având în vedere Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (denumită în 
continuare „Carta”),

– având în vedere articolul 2 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE),

– având în vedere Convenția europeană a drepturilor omului și jurisprudența aferentă 
Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO),

– având în vedere Declarația universală a drepturilor omului,

– având în vedere jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) și a CEDO,

– având în vedere comunicarea Comisiei din 12 noiembrie 2020 intitulată „O Uniune a 
egalității: Strategia privind egalitatea pentru persoanele LGBTIQ 2020-2025” 
(COM(2020)0698),

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 24 martie 2021 intitulată „Strategia UE 
privind drepturile copilului (2020-2025)” (COM(2021)0142),

– având în vedere rezultatele sondajului UE privind LGBT, lansat de Agenția pentru 
Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA) în 2019,

– având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2020/2092 al Parlamentului European și 
al Consiliului din 16 decembrie 2020 privind un regim general de condiționalitate 
pentru protecția bugetului Uniunii1 („Regulamentul privind condiționalitatea legată de 
statul de drept”),

– având în vedere rezoluția sa din 12 septembrie 2018 referitoare la o propunere prin care 
invită Consiliul să stabilească, în temeiul articolului 7 alineatul (1) din Tratatul privind 
Uniunea Europeană, existența unui risc clar de încălcare gravă de către Ungaria a 
valorilor pe care se întemeiază Uniunea2,

– având în vedere rezoluția sa din 18 decembrie 2019 referitoare la discriminarea publică 
și discursurile de incitare la ură împotriva persoanelor LGBTI, inclusiv conceptul de 
„zone fără LGBTI”3,

– având în vedere rezoluția sa din 16 ianuarie 2020 referitoare la audierile în curs în 

1 JO L 433 I, 22.12.2020, p. 1.
2 JO C 433, 23.12.2019, p. 66.
3 JO C 255, 29.6.2021, p. 7.
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temeiul articolului 7 alineatul (1) din TUE privind Polonia și Ungaria4,

– având în vedere hotărârea CJUE din 3 iunie 2021 în cauza C-650/18 de respingere a 
acțiunii Ungariei împotriva rezoluției Parlamentului din 12 septembrie 2018 care a 
declanșat procedura de stabilire a existenței unui risc clar de încălcare gravă de către un 
stat membru a valorilor pe care se întemeiază Uniunea Europeană5,

– având în vedere rezoluția sa din 7 octombrie 2020 referitoare la instituirea unui 
mecanism al UE pentru democrație, statul de drept și drepturile fundamentale6,

– având în vedere rezoluția sa din 11 martie 2021 referitoare la declararea UE ca zonă de 
libertate a persoanelor LGBTIQ7,

– având în vedere rezoluția sa din 24 iunie 2021 referitoare la situația sănătății sexuale și 
reproductive și a drepturilor aferente în UE, în contextul sănătății femeilor8,

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 30 septembrie 2020 intitulată „Raportul din 
2020 privind statul de drept – Situația statului de drept în Uniunea Europeană” 
(COM(2020)0580),

– având în vedere rezoluția sa din 24 iunie 2021 referitoare la Raportul Comisiei pe 2020 
privind statul de drept9,

– având în vedere Legea maghiară LXXIX din 2021 privind adoptarea unor măsuri mai 
severe împotriva infractorilor pedofili și de modificare a anumitor legi pentru protecția 
copiilor (denumită „proiectul de lege” și, după promulgare, „legea”),

– având în vedere ancheta lansată la 16 iunie 2021 de comisara europeană pentru egalitate 
cu privire la conformitatea legii ungare cu dreptul Uniunii,

– având în vedere scrisoarea adresată de comisarii pentru justiție și pentru piața internă 
ministrului ungar al justiției [Ares S (2021) 4587976] privind neconformitatea 
proiectului de lege cu mai multe dispoziții juridice ale UE, inclusiv cu articolul 2 din 
TUE privind respectarea drepturilor omului, a libertății și a nediscriminării,

– având în vedere scrisoarea semnată de 17 șefi de stat sau de guvern în cadrul reuniunii 
Consiliului European din iunie 2021, prin care se angajează „să continue lupta 
împotriva discriminării comunității LGBTI”10,

– având în vedere declarația în contextul reuniunii Consiliului Afaceri Generale din 22 
iunie 2021, cosemnată de 18 state membre, cu privire la adoptarea proiectului maghiar 

4 Texte adoptate, P9_TA(2020)0014.
5 Hotărârea din 3 iunie 2021, Ungaria/Parlamentul, C-650/18, ECLI:EU:C:2021:426.
6 Texte adoptate, P9_TA(2020)0251.
7 Texte adoptate, P9_TA(2021)0089.
8 Texte adoptate, P9_TA(2021)0314.
9 Texte adoptate, P9_TA(2021)0313.
10 https://twitter.com/alexanderdecroo/status/1407977290189971457/photo/1

https://twitter.com/alexanderdecroo/status/1407977290189971457/photo/1
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de lege11,

– având în vedere Recomandarea CM/Rec(2010)5 a Comitetului de Miniștri al Consiliului 
Europei adresată statelor membre privind măsurile de combatere a discriminării pe 
motive de orientare sexuală sau identitate de gen, precum și standardele adoptate de 
Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei,

– având în vedere declarația comisarei pentru drepturile omului a Consiliului Europei în 
legătură cu acest proiect de lege12,

– având în vedere hotărârea CEDO din 20 iunie 2017 în cauza Baiev și alții/ Rusia 
(cererile nr. 67667/09 și alte 2)13,

– având în vedere întrebarea cu solicitare de răspuns oral adresată Comisiei, din 22 iunie 
2021, referitoare la încălcările legislației UE și ale drepturilor cetățenilor LGBTIQ în 
Ungaria, ca urmare a modificărilor legislative adoptate de Parlamentul Ungariei (O-
000050/2021),

– având în vedere articolul 132 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât Adunarea Națională a Ungariei a adoptat, la 15 iunie 2021, un proiect de lege 
care, la origine, viza protejarea copiilor împotriva infractorilor pedofili, un obiectiv 
împărtășit și urmărit de toate instituțiile și statele membre din Uniune; întrucât proiectul 
de lege a fost promulgat la 23 iunie 2021 și va intra în vigoare la 8 iulie 202114; întrucât 
legea va restricționa în mod grav și intenționat drepturile și libertățile persoanelor 
LGBTIQ, precum și drepturile copiilor;

B. întrucât Ungaria a făcut recent o serie de declarații în Consiliu, interpretând conceptul 
de „gen” în anumite texte ca o trimitere la sex și negând astfel existența genului, în 
special în ceea ce privește conceptul de gestionare a crizelor (CMC) pentru o eventuală 
misiune militară neexecutivă a UE în cadrul politicii de securitate și apărare comune 
(PSAC) în Mozambic, Regulamentul privind Fondul pentru o tranziție justă și 
Regulamentul privind dispozițiile comune, precum și în alte ocazii;

C. întrucât definițiile din lege sunt în mod deliberat vagi, cu scopul de a provoca un efect 
de descurajare; întrucât legea interzice „reprezentarea și promovarea unei identități de 
gen diferite de sexul atribuit la naștere, schimbarea sexului și homosexualitatea” în 
școli, în programele de televiziune și în materialele publicitare accesibile publicului pe 
orice platformă pentru persoanele cu vârsta sub 18 ani, chiar și în scopuri educaționale; 
întrucât legea exclude ca un astfel de conținut să fie considerat anunț de interes public 
sau publicitate privind responsabilitatea socială, chiar dacă este destinat adulților; 
întrucât legea introduce modificări ale Legii privind protecția copilului, ale Legii 

11 https://wilmes.belgium.be/en/thirteen-countries-unite-belgiums-initiative-defend-lgbtiq-rights-europe 
12 https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/commissioner-mijatovic-urges-hungary-s-parliamentarians-to-
reject-draft-amendments-banning-discussion-about-sexual-and-gender-identity-and-
diversity?inheritRedirect=true&redirect=%2Fen%2Fweb%2Fcommissioner%2Fthematic-work%2Flgbti 
13 http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-174422 
14 Legea publicată în Monitorul Oficial: https://njt.hu/jogszabaly/2021-79-00-00; 
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/ba643dee7b59c2a1901132e6e3320483d2245b56/megtekintes 

https://wilmes.belgium.be/en/thirteen-countries-unite-belgiums-initiative-defend-lgbtiq-rights-europe
https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/commissioner-mijatovic-urges-hungary-s-parliamentarians-to-reject-draft-amendments-banning-discussion-about-sexual-and-gender-identity-and-diversity?inheritRedirect=true&redirect=/en/web/commissioner/thematic-work/lgbti
https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/commissioner-mijatovic-urges-hungary-s-parliamentarians-to-reject-draft-amendments-banning-discussion-about-sexual-and-gender-identity-and-diversity?inheritRedirect=true&redirect=/en/web/commissioner/thematic-work/lgbti
https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/commissioner-mijatovic-urges-hungary-s-parliamentarians-to-reject-draft-amendments-banning-discussion-about-sexual-and-gender-identity-and-diversity?inheritRedirect=true&redirect=/en/web/commissioner/thematic-work/lgbti
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-174422
https://njt.hu/jogszabaly/2021-79-00-00
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/ba643dee7b59c2a1901132e6e3320483d2245b56/megtekintes
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privind protecția familiei, ale Legii privind activitatea de publicitate în afaceri, ale Legii 
privind mass-media și ale Legii învățământului public;

D. întrucât, în 2018, președintele polonez, Andrzej Duda, a declarat că va lua în 
considerare elaborarea unei legi privind așa-numita „propagandă homosexuală”, 
similară celei adoptate în Rusia, care ar interzice mass-media, literatura LGBTIQ și 
reuniunile de tip Pride; întrucât, în iunie 2021, ministrul adjunct al justiției din Polonia, 
Michal Wos, a anunțat că Polonia lucrează în prezent la un proiect de lege care vizează 
interzicerea „propagandei LGBT”;

E. întrucât, în iunie 2021, președintele Republicii Cehe, Milos Zeman, a făcut comentarii 
degradante cu privire la comunitatea transgender într-un interviu în presă referitor la 
noua lege anti-LGBTIQ din Ungaria;

F. întrucât, în 2013, Rusia a introdus o lege federală „cu scopul de a proteja copiii de 
informațiile care pledează pentru negarea valorilor familiale tradiționale”, care vizează 
interzicerea normalizării homosexualității în mass-media; întrucât numeroase 
organizații pentru drepturile omului din întreaga lume au declarat că legislația rusă îi 
pune în pericol pe tinerii LGBTIQ;

G. întrucât, așa cum se prevede la articolul 2 din TUE, Uniunea se întemeiază pe valorile 
respectării demnității umane, libertății, democrației, egalității, statului de drept, precum 
și pe respectarea drepturilor omului, inclusiv a drepturilor persoanelor care aparțin 
minorităților;

H. întrucât strategia Comisiei privind egalitatea pentru persoanele LGBTIQ stabilește 
direcția comună a Uniunii în ceea ce privește protejarea drepturilor persoanelor 
LGBTIQ în toate statele membre și reafirmă că egalitatea și nediscriminarea reprezintă 
valori de bază și drepturi fundamentale în UE, consacrate în tratatele sale și în Carta 
drepturilor fundamentale;

I. întrucât președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, a descris legea ca pe o „rușine” și a 
încredințat comisarilor responsabili sarcina de a se adresa guvernului ungar15; întrucât 
comisarii pentru justiție și pentru piața internă au adresat o scrisoare ministrului ungar al 
justiției, în care au afirmat că legea încalcă următoarele drepturi: dreptul la viață privată 
și de familie (articolele 7 și 9 din Cartă); dreptul la libertatea de exprimare și de 
informare (articolul 11 din Cartă); libertatea de a desfășura o activitate comercială 
(articolul 16 din Cartă); și nediscriminarea (articolul 21 din Cartă); întrucât Directiva 
serviciilor mass-media audiovizuale (DSMAV)16, Directiva privind comerțul 
electronic17 și articolul 56 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) 
se aplică cel puțin unora dintre scenariile reglementate, iar articolele 34 și 36 din TFUE 
pot fi, de asemenea, aplicabile și sunt încălcate de dispozițiile contestate ale legii; 
întrucât a fost solicitat un răspuns la această scrisoare înainte de 30 iunie 202118; 

15 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_21_3164 
16 JO L 303, 28.11.2018, p. 69.
17 JO L 178, 17.7.2000, p. 1.
18https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/attachment/869254/Letter%20by%20Commissioners%20
Reynders%20and%20Breton.pdf 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_21_3164
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/attachment/869254/Letter%20by%20Commissioners%20Reynders%20and%20Breton.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/attachment/869254/Letter%20by%20Commissioners%20Reynders%20and%20Breton.pdf
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întrucât ministrul ungar al justiției a răspuns la 1 iulie 2021;

J. întrucât 18 state membre19 au semnat o declarație prin care invită Comisia să utilizeze 
toate instrumentele de care dispune pentru a asigura respectarea deplină a dreptului 
Uniunii, inclusiv prin sesizarea CJUE;

K. întrucât 17 șefi de stat sau de guvern au adoptat o declarație comună la 24 iunie 2021, 
afirmând că vor continua să lupte împotriva discriminării față de comunitatea LGBTIQ, 
reafirmându-și apărarea drepturilor fundamentale ale persoanelor LGBTIQ20;

L. întrucât comisara Consiliului Europei pentru drepturile omului a îndemnat membrii 
Parlamentului Ungariei să respingă acest proiect de lege; întrucât ea a susținut că 
proiectul de lege încalcă drepturile și identitățile persoanelor LGBTIQ și, de asemenea, 
limitează libertatea de exprimare și educația tuturor maghiarilor21;

M. întrucât potrivit Recomandării CM/Rec(2010)5 a Comitetului de Miniștri al Consiliului 
Europei adresată statelor membre privind măsurile de combatere a discriminării pe 
motive de orientare sexuală sau identitate de gen, liderii statelor membre ale Consiliului 
Europei au responsabilitatea de a educa, de a combate prejudecățile și discriminarea și 
de a promova acceptarea persoanelor LGBTIQ;

N. întrucât CEDO a hotărât în cauza Baiev și alții/ Rusia că legislația care interzice 
promovarea homosexualității, cunoscută și sub denumirea de „legea propagandei 
homosexuale”, încalcă articolul 10 (libertatea de exprimare) și articolul 14 (interzicerea 
discriminării) din Convenția europeană a drepturilor omului și, prin urmare, este 
discriminatorie și întărește prejudecățile împotriva persoanelor LGBTIQ, ceea ce este 
incompatibil cu valorile unei societăți democratice;

O. întrucât Parlamentul a încurajat, în mai multe rânduri, statele membre să garanteze 
dreptul la o educație cuprinzătoare privind sexualitatea, sexul și relațiile, care să fie 
exactă din punct de vedere științific, bazată pe dovezi, adaptată vârstei și 
nemoralizatoare; întrucât organismele internaționale din domeniul drepturilor omului22, 
cum ar fi Consiliul Europei, au stabilit că tinerii și copiii au dreptul de a beneficia de o 
educație sexuală cuprinzătoare;

P. întrucât sondajul privind LGBT realizat de FRA subliniază că mai mult de jumătate 
dintre respondenți au fost martori, întotdeauna sau deseori, la comentarii sau 
comportamente negative în timpul școlii, deoarece un elev/coleg era considerat 
persoană LGBTI; întrucât acest număr crește până la 70 % pentru respondenții cu vârste 
cuprinse între 15 și 17 ani, ceea ce subliniază necesitatea de a se aborda subiectele 
legate de acceptare și toleranță în contexte educaționale,

19 Belgia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Irlanda, Lituania, Luxemburg, Țările de Jos, Spania, 
Suedia, Letonia, Italia, Grecia, Austria, Cipru și Portugalia; 
20 https://twitter.com/alexanderdecroo/status/1407977290189971457?s=20 
21 https://www.coe.int/be/web/commissioner/-/commissioner-mijatovic-urges-hungary-s-parliamentarians-to-
reject-draft-amendments-banning-discussion-about-sexual-and-gender-identity-and-diversity
22 Convenția privind drepturile copilului, Convenția privind eliminarea tuturor formelor de discriminare față de 
femei, Raportul Raportorului special al ONU privind dreptul la educație.

https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805cf40a
https://twitter.com/alexanderdecroo/status/1407977290189971457?s=20
https://www.coe.int/be/web/commissioner/-/commissioner-mijatovic-urges-hungary-s-parliamentarians-to-reject-draft-amendments-banning-discussion-about-sexual-and-gender-identity-and-diversity
https://www.coe.int/be/web/commissioner/-/commissioner-mijatovic-urges-hungary-s-parliamentarians-to-reject-draft-amendments-banning-discussion-about-sexual-and-gender-identity-and-diversity
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC/GC/2003/4&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW/C/GC/28&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW/C/GC/28&Lang=en
https://undocs.org/en/A/65/162
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Legea, dispozițiile acesteia și încălcarea dreptului UE

1. condamnă în termenii cei mai fermi legea adoptată de Parlamentul Ungariei, care 
constituie o încălcare clară a valorilor, a principiilor și a dreptului Uniunii; reamintește 
că legea va introduce în diferite legi maghiare dispoziții care încalcă drepturile 
fundamentale prevăzute de Cartă, tratate și legislația UE în materie de piață internă 
(DSMAV și Directiva privind comerțul electronic); consideră că legea încalcă acquis-ul 
consolidat al UE;

2. salută declarația semnată de 18 state membre prin care se solicită Comisiei să ia măsuri 
juridice și condamnarea proiectului de lege de către președinta Comisiei și de comisari; 
ia act de scrisoarea trimisă ministrului ungar al justiției, în care i se solicită să transmită, 
până la 30 iunie 2021, clarificări și informații cu privire la aspectele semnalate; invită 
Comisia să facă acest răspuns public;

3. ia act de apelul Comisiei la o dezbatere constructivă și loială cu Ungaria; regretă că 
legea a fost totuși promulgată la 23 iunie 2021, în ciuda protestelor organizațiilor 
internaționale; invită Comisia să inițieze imediat acțiuni în justiție, și anume prin 
inițierea unei proceduri accelerate de constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva 
Ungariei, în temeiul articolului 258 din TFUE, în legătură cu această lege; invită 
Comisia să utilizeze toate instrumentele procedurale ale Curții de Justiție, dacă este 
necesar, inclusiv cererile de procedură accelerată și măsurile provizorii, inclusiv 
sancțiunile pentru nerespectarea acestora din urmă;

4. reamintește că, în conformitate cu articolul 259 din TFUE, un stat membru care 
consideră că un alt stat membru nu și-a îndeplinit una dintre obligațiile care îi revin în 
temeiul tratatelor poate sesiza CJUE; invită statele membre să invoce acest articol în 
legătură cu această lege în cazul în care Comisia nu reacționează; invită statele membre 
să introducă o sesizare interstatală la Curtea Europeană a Drepturilor Omului cu privire 
la aspectele nereglementate de dreptul Uniunii;

Proceduri în curs în temeiul articolului 7 alineatul (1)

5. subliniază că legea nu este un exemplu izolat, ci mai degrabă constituie un alt exemplu 
intenționat și premeditat de abrogare treptată a drepturilor fundamentale în Ungaria; 
subliniază că fobia față de persoanele LGBTIQ și campaniile de dezinformare, 
organizate și sponsorizate de stat, au devenit instrumente de cenzură politică utilizate de 
guvernul Ungariei și consideră că acest fapt încalcă articolul 2 din TUE; reamintește că 
Uniunea Europeană a fost declarată zonă de libertate a persoanelor LGBTIQ23;

6. reamintește că încălcările drepturilor omului în cazul persoanelor LGBTIQ fac parte 
dintr-o agendă politică mai amplă, care duce la dezmembrarea democrației și a statului 
de drept, inclusiv a libertății mass-mediei, și ar trebui considerate încălcări sistematice 
ale articolului 2 din TUE; reamintește că, în rezoluția sa din 12 septembrie 201824, 
Parlamentul și-a exprimat deja îngrijorarea cu privire la dreptul la egalitate de tratament 

23 Rezoluția Parlamentului European din 11 martie 2021 referitoare la declararea UE ca zonă de libertate a 
persoanelor LGBTIQ.
24 Texte adoptate, P8_TA(2018)0340.

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0340_RO.html
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și la libertatea de exprimare;

7. își exprimă profunda îngrijorare cu privire la faptul că, de la declanșarea de către 
Parlament a articolului 7 alineatul (1), situația statului de drept și a drepturilor 
fundamentale a continuat să se deterioreze în Ungaria; subliniază lipsa de acțiune și de 
responsabilitate a Consiliului în această privință, de-a lungul anilor;

8. salută faptul că Președinția portugheză a organizat prima audiere în temeiul articolului 7 
alineatul (1) privind statul de drept în Ungaria, din 2019, precum și declarațiile a 18 
state membre care condamnă legea; subliniază, cu toate acestea, că dialogul trebuie să 
producă rezultate tangibile, sub forma unor măsuri, pentru a combate activ cazurile de 
degradare a drepturilor fundamentale în Ungaria; solicită din nou Consiliului să 
adreseze recomandări concrete Ungariei, astfel cum se prevede la articolul 7 alineatul 
(1) din TUE, inclusiv o recomandare de a abroga această lege, și să stabilească termene 
pentru punerea în aplicare a recomandărilor respective; invită Președinția slovenă să 
organizeze o audiere privind Ungaria în septembrie 2021 și să programeze un vot 
privind recomandările, cât mai curând posibil; constată că drepturile omului ale 
persoanelor LGBTIQ au fost treptat desființate în ultimii ani;

9. reamintește că, la 2 martie 2021, Consiliul pentru mass-media din Ungaria a anunțat 
acțiuni în justiție împotriva grupului media RTL Ungaria în urma desfășurării campaniei 
„Familia e familie”; consideră că aceste acțiuni constituie cenzurarea conținutului 
mediatic și a publicității și, prin urmare, încalcă DSMAV; subliniază că o serie de 
organisme de radio și televiziune din întreaga UE, alături de organizațiile societății 
civile, au solicitat Comisiei să inițieze proceduri de constatare a neîndeplinirii 
obligațiilor25; invită Comisia să utilizeze toate instrumentele juridice de care dispune 
pentru a aborda cenzura materialelor care sunt conforme cu DSMAV, coroborată cu 
Carta;

10. își exprimă profunda îngrijorare cu privire la faptul că deteriorarea libertății mass-
mediei determină o înmulțire a cazurilor în care se caută țapi ispășitori și sunt vizate 
minoritățile, inclusiv persoanele LGBTIQ;

11. reamintește că Legea fundamentală (Constituția) a Ungariei a fost modificată în 
decembrie 2020 pentru a se preciza faptul că mama este o femeie, iar tatăl un bărbat, și 
că Ungaria protejează dreptul copiilor de a-și stabili identitatea în conformitate cu sexul 
lor la naștere, precum și dreptul lor la educație în conformitate cu identitatea 
constituțională a țării și cu sistemul de valori bazat pe cultura creștină; constată că, deși 
dreptul familiei este o competență națională, o astfel de modificare a Constituției, în 
combinație cu legislația ulterioară, inclusiv legea în cauză, are drept rezultat reducerea 
directă a protecției valorilor prevăzute la articolul 2 din TUE; observă că Comisia de la 
Veneția a adoptat un aviz privind amendamentele constituționale adoptate de 

25 ACT, Ungaria: Asociațiile de radio și televiziune din întreaga Europă își exprimă nemulțumirea cu privire la 
proiectul de lege anti-LGBTIQ și îndeamnă Comisia Europeană să inițieze proceduri de constatare a 
neîndeplinirii obligațiilor, Bruxelles, 29 iunie 2021.
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Parlamentul Ungariei în decembrie 202026;

12. reamintește că, la 18 iunie 2013, Comisia de la Veneția a adoptat avizul CDL-AD 
(2013) 022-e privind chestiunea interzicerii așa-numitei „propagande a 
homosexualității”, în lumina legislației recente din unele state membre ale Consiliului 
Europei;

13. reamintește că Parlamentul Ungariei a adoptat o legislație care are ca efect limitarea 
adopțiilor la cuplurile căsătorite, interzicând de facto adopția de către persoane care 
trăiesc în uniuni homosexuale și de către persoane celibatare și necăsătorite, cu excepția 
cazului în care se acordă o autorizație specială de ministrul pentru politica familială; 
subliniază că această ultimă cerință conferă unui membru al guvernului capacitatea de a 
lua decizii unilaterale în acest sens;

14. reamintește că adoptarea articolului 33 din Legea Omnibus din 2020 a interzis de facto 
recunoașterea juridică a genului pentru persoanele transgen și intersexuale în Ungaria, 
încălcând dreptul acestora la viață privată și expunându-le la discriminare, ceea ce poate 
avea efecte psihologice grave și le poate limita dreptul de a participa activ la societatea 
civilă; observă că Autoritatea Națională pentru Protecția Datelor și Libertatea de 
Informare a emis un aviz cu privire la articolul 33, susținând că acesta încalcă articolul 
5 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul general privind protecția datelor27; 
reamintește că, până în prezent, Comisia nu a luat nicio măsură pentru a soluționa 
această problemă; invită Comisia să investigheze această chestiune și să ia măsuri 
juridice, dacă este necesar; observă că, deși Curtea Constituțională a Ungariei28 a 
constatat că anumite părți ale legii sunt neconstituționale, autoritățile publice nu au pus 
încă în aplicare decizia sa și continuă să respingă cererile chiar dacă acestea au fost 
depuse înainte de intrarea în vigoare a legii; constată că acest fapt reprezintă o încălcare 
a statului de drept;

15. condamnă decizia unei autorități de protecție a consumatorilor din Budapesta29 de a 
ordona editorilor de carte să imprime declarații de declinare a responsabilității pe cărțile 
pentru copii în care sunt prezentate familii curcubeu, deoarece acestea conțin 
„comportamente incompatibile cu rolurile tradiționale de gen”;

16. își exprimă profunda îngrijorare cu privire la reducerea sferei de acțiune a organizațiilor 
neguvernamentale (ONG-uri) din Ungaria, inclusiv pentru ONG-urile LGBTIQ; salută 

26 Ungaria — Aviz privind modificările constituționale adoptate de parlamentul Ungariei în decembrie 2020, 
adoptat de Comisia de la Veneția în cadrul celei de-a 127-a sesiuni plenare, Veneția și online, 2-3 iulie 2021 
[CDL-AD (2021) 029-e].
27 Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția 
persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor 
date și de abrogare a Directivei 95/46/CE („Regulamentul general privind protecția datelor”) (JO L 119, 
4.5.2016, p. 1).
28http://public.mkab.hu/dev/dontesek.nsf/0/CB4CA4E8F72D33DFC125863A00604976?OpenDocument. 
Rezumatul în limba engleză este disponibil la adresa 
http://public.mkab.hu/dev/dontesek.nsf/0/CB4CA4E8F72D33DFC125863A00604976?OpenDocument&english
&english
29 https://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/hirek/tisztessegtelen-kereskedelmi-gyakorlatot-folytat-a-labrisz-
egyesulet-a-meseorszag-mindenkie-cimu-konyv-ertekesitesekor.

https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2021)029-e
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2021)029-e
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2021)029-e
file://tradluxsnvf01/arc_VE/DOC_VE/RE/1236/%20Decizia%20Cur%C8%9Bii%20Constitu%C8%9Bionale%20a%20Ungariei%20din%209%20martie%202021%20cu%20privire%20la%20peti%C8%9Bia%20din%204%20decembrie%202020%20referitoare%20la%20ini%C8%9Biativa%20judiciar%C4%83%20cu%20scopul%20de%20a%20stabili%20lipsa%20de%20conformitate%20cu%20legea%20fundamental%C4%83%20%C8%99i%20de%20anulare%20a%20Sec%C8%9Biunii%20101/A%20(2)%20din%20Legea%20I%20din%202010%20privind%20procedura%20de%20%C3%AEnregistrare%20civil%C4%83%20(modificarea%20prenumelui%20din%20cauza%20tranzi%C8%9Biei%20de%20gen).
http://public.mkab.hu/dev/dontesek.nsf/0/CB4CA4E8F72D33DFC125863A00604976?OpenDocument&english&english
http://public.mkab.hu/dev/dontesek.nsf/0/CB4CA4E8F72D33DFC125863A00604976?OpenDocument&english&english
https://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/hirek/tisztessegtelen-kereskedelmi-gyakorlatot-folytat-a-labrisz-egyesulet-a-meseorszag-mindenkie-cimu-konyv-ertekesitesekor
https://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/hirek/tisztessegtelen-kereskedelmi-gyakorlatot-folytat-a-labrisz-egyesulet-a-meseorszag-mindenkie-cimu-konyv-ertekesitesekor
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hotărârea CJUE în cauza C-78/1830, în care se declară că Legea nr. LXXVI din 2017 
privind transparența organizațiilor care beneficiază de sprijin din străinătate a introdus 
restricții discriminatorii și nejustificate privind donațiile străine către organizațiile 
societății civile, încălcând obligațiile care îi revin în ceea ce privește libera circulație a 
capitalurilor, respectarea vieții private, protecția datelor cu caracter personal și libertatea 
de asociere; ia act de abrogarea acestei legi, dar își exprimă îngrijorarea cu privire la noi 
limitări ale finanțării societății civile în Ungaria, cum ar fi auditurile selective efectuate 
de Biroul Național de Audit și obligația de a indica toți donatorii în rapoartele privind 
beneficiile publice care sunt disponibile public; consideră că astfel de limitări nu sunt 
nici necesare, nici proporționale și nu respectă nici jurisprudența CJUE, nici concluziile 
raportului privind finanțarea asociațiilor, adoptat de Comisia de la Veneția în cadrul 
celei de-a 118-a sesiuni plenare a sa, din 15-16 martie 2019;

17. își afirmă angajamentul ferm de a apăra drepturile copiilor în UE și în străinătate; 
consideră că promovarea toleranței, a acceptării și a diversității, mai degrabă decât 
promovarea fobiei și a urii față de persoanele LGBTIQ, ar trebui să servească drept 
principii directoare în vederea respectării interesului superior al copilului; consideră, în 
acest sens, că a amesteca orientarea sexuală și identitatea de gen cu pedofilia sau 
atacurile asupra drepturilor copiilor reprezintă o încercare clară de a instrumentaliza 
limbajul drepturilor omului în scopul adoptării unor politici discriminatorii; consideră 
că se contravine astfel principiilor și normelor internaționale privind drepturile omului;

18. își exprimă îngrijorarea cu privire la faptul că această lege seamănă cu legea rusească 
privind așa-numita propagandă LGBT din 2013, care a adus prejudicii grave comunității 
LGBTIQ din Rusia; invită Comisia să investigheze în continuare finanțarea campaniilor 
anti-LGBTIQ în UE, care constituie în mod clar o amenințare la adresa democrației și a 
securității naționale în UE;

Măsuri pe care trebuie să le ia Comisia

19. invită din nou Comisia și Consiliul să recunoască, în sfârșit, nevoia urgentă de acțiune 
pentru apărarea valorilor consacrate la articolul 2 din TUE și să recunoască că un stat 
membru nu își poate modifica legislația, inclusiv dispozițiile constituționale, în așa fel 
încât să se reducă protecția acestor valori31; subliniază că acest lucru este interzis în 
temeiul tratatelor, conform recentei interpretări a CJUE în cauza C-896/1932;

20. este de părere că legea contrazice în mod direct strategia Comisiei privind egalitatea 
persoanelor LGBTIQ; îndeamnă Comisia să se asigure că strategia este pusă în aplicare, 
în mod egal, în fiecare stat membru din UE;

21. invită Consiliul și Comisia să deblocheze de urgență Directiva privind discriminarea 

30 Hotărârea Curții de Justiție din 18 iunie 2020, Comisia Europeană/ Ungaria C-78/18, ECLI:EU:C:2020:476.
31 Rezoluția Parlamentului European din 10 iunie 2021 referitoare la situația statului de drept în Uniunea 
Europeană și aplicarea Regulamentului (UE, Euratom) 2020/2092 privind condiționalitatea.
32 Hotărârea Curții de Justiție din 20 aprilie 2021, Repubblika / Il-Prim Ministru, C-896/19, 
ECLI:EU:C:2021:311.
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orizontală, care este blocată în Consiliu de peste 10 ani33;

22. reamintește că nu s-a dat încă un răspuns adecvat inițiativei Parlamentului privind 
crearea unui mecanism al UE pentru democrație, statul de drept și drepturile 
fundamentale, care să fie reglementat printr-un acord interinstituțional între Parlament, 
Comisie și Consiliu; invită Comisia și Consiliul să demareze fără întârziere negocierile 
cu Parlamentul în vederea încheierii unui acord interinstituțional în conformitate cu 
articolul 295 din TFUE;

23. își reafirmă poziția cu privire la Regulamentul privind condiționalitatea legată de statul 
de drept, care a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2021 și este direct aplicabil în toate 
elementele sale în Uniunea Europeană și în toate statele sale membre pentru toate 
fondurile din bugetul UE, inclusiv resursele alocate de atunci prin Instrumentul de 
redresare al UE;

24. reamintește că Regulamentul privind condiționalitatea legată de statul de drept oferă o 
definiție clară a statului de drept, care trebuie înțeleasă în raport cu celelalte valori ale 
Uniunii, inclusiv drepturile fundamentale și nediscriminarea; este de părere că 
discriminarea sponsorizată de stat împotriva minorităților are un impact direct asupra 
proiectelor pentru care statele membre adoptă decizia de a investi sau nu fonduri UE și, 
prin urmare, afectează în mod direct protecția intereselor financiare ale Uniunii; invită 
Comisia să declanșeze imediat procedura prevăzută la articolul 6 alineatul (1) din 
Regulamentul privind condiționalitatea legată de statul de drept;

25. consideră că există îndoieli serioase cu privire la capacitatea autorităților maghiare de a 
gestiona fondurile UE într-un mod nediscriminatoriu și în conformitate cu Carta; invită 
Comisia să evalueze adoptarea acestei legi în lumina condiției favorizante orizontale 
pentru a asigura respectarea Cartei de către Regulamentul (UE) 2021/1060 al 
Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021 de stabilire a dispozițiilor 
comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, 
Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziție justă și Fondul european pentru afaceri 
maritime, pescuit și acvacultură și de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor 
fonduri, precum și Fondului pentru azil, migrație și integrare, Fondului pentru securitate 
internă și Instrumentului de sprijin financiar pentru gestionarea frontierelor și politica de 
vize34 (Regulamentul privind dispozițiile comune); invită Comisia să ia măsurile 
prevăzute în Regulamentul privind dispozițiile comune în ceea ce privește cheltuielile 
legate de fondurile relevante și să se asigure că acordul de parteneriat și programele 
destinate Ungariei pentru perioada 2021-2027 nu sunt aprobate până când nu se asigură 
conformitatea deplină cu condiția favorizantă orizontală legată de respectarea Cartei, 
astfel cum se prevede la articolele din Regulamentul privind dispozițiile comune; 
reamintește că orice act al Comisiei care nu respectă dreptul Uniunii poate fi contestat 
în fața CJUE;

26. își exprimă profunda îngrijorare cu privire la conformitatea proiectului de plan de 
redresare și reziliență al Ungariei cu Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului 

33 Propunere de Directivă a Consiliului din 2 iulie 2008 cu privire la punerea în aplicare a principiului 
tratamentului egal al persoanelor indiferent de religie sau convingeri, dizabilități, vârstă sau orientare sexuală 
(COM(2008)0426).
34 JO L 231, 30.6.2021, p. 159.
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European și al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de 
redresare și reziliență35 și cu Carta; invită Comisia și Consiliul să analizeze cu atenție 
fiecare măsură prezentată în proiectul de plan de redresare și reziliență al Ungariei și să 
aprobe planul numai dacă se stabilește că acesta nu va contribui la punerea în aplicare a 
legii în cauză și că, ulterior, nu va determina ca bugetul UE să contribuie în mod activ la 
încălcarea drepturilor fundamentale în Ungaria;

27. reamintește că drepturile persoanelor LGBTIQ sunt drepturi ale omului; își reiterează 
apelul adresat statelor membre, în special Ungariei, de a se asigura că legislația 
existentă privind educația și informațiile puse la dispoziția minorilor respectă pe deplin 
drepturile fundamentale consacrate în dreptul Uniunii și în dreptul internațional și de a 
asigura accesul la o educație sexuală și relațională cuprinzătoare, care să fie corectă din 
punct de vedere științific, bazată pe dovezi, adaptată vârstei și nemoralizatoare; 
reamintește că informațiile publicate ar trebui să reflecte diversitatea orientărilor 
sexuale, a identităților și exprimărilor de gen și a caracteristicilor sexuale, astfel încât să 
se combată dezinformarea bazată pe stereotipuri sau prejudecăți; invită Comisia să ia 
toate măsurile necesare pentru a asigura respectarea drepturilor fundamentale în 
Ungaria; invită instituțiile UE și statele membre să se pronunțe împotriva discursurilor 
de incitare la ură și fobie față de persoanele LGBTIQ, în special din partea guvernelor și 
a politicienilor;

°

° °

28. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție guvernelor și 
parlamentelor statelor membre, Consiliului, Comisiei și Comitetului Regiunilor.

35 JO L 57, 18.2.2021, p. 17.


