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B9-0413/2021

Europa-Parlamentets beslutning om tilsidesættelse af EU-retten og LGBTIQ-borgeres 
rettigheder i Ungarn som følge af de lovændringer, der er vedtaget i det ungarske 
parlament
(2021/2780(RSP))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder (i det 
følgende benævnt "chartret"),

– der henviser til artikel 4 og 5 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU),

– der henviser til artikel 165 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde 
(TEUF),

– der henviser til Den Europæiske Menneskerettighedskonvention og til Den Europæiske 
Menneskerettighedsdomstols hermed forbundne retspraksis (ECHR),

– der henviser til verdenserklæringen om menneskerettigheder,

– der henviser til Den Europæiske Unions Domstols og Menneskerettighedsdomstolens 
retspraksis,

– der henviser til FN's konvention om barnets rettigheder af 20. november 1989, som i sin 
præambel fastslår, at "barnet [...] har behov for særlig beskyttelse og omsorg, herunder 
passende juridisk beskyttelse, både før og efter fødslen",

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 24. marts 2021 med titlen "EU-strategi 
for ofres rettigheder (2020‑2025)" (COM(2020)0142),

– der henviser til den ungarske lov LXXIX fra 2021 om strengere foranstaltninger mod 
pædofile lovovertrædere og ændring af visse love til beskyttelse af børn (i det følgende 
benævnt "lovforslaget" og efter bekendtgørelse "loven"),

– der henviser til forretningsordenens artikel 132, stk. 2,

A. der henviser til, at den ungarske nationalforsamling den 15. juni 2021 vedtog et 
lovforslag, der oprindeligt havde til formål at beskytte børn mod pædofile 
lovovertrædere, hvilket er et mål, der deles og forfølges af alle EU-institutioner og 
medlemsstater; der henviser til, at lovforslaget blev bekendtgjort den 23. juni 2021 og 
træder i kraft den 8. juli 20211;

B. der henviser til, at loven handler om beskyttelse af mindreårige og forældres ret til at 
træffe beslutning om deres børns seksualundervisning samt om regulering af indhold, 

1 Lov offentliggjort i Ungarns statstidende: https://njt.hu/jogszabaly/2021-79-00-00; 
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/ba643dee7b59c2a1901132e6e3320483d2245b56/megtekintes 

https://njt.hu/jogszabaly/2021-79-00-00
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/ba643dee7b59c2a1901132e6e3320483d2245b56/megtekintes


RE\1236388DA.docx 3/4 PE695.997v01-00

DA

der er beregnet til mindreårige; der henviser til, at loven kun regulerer mindreåriges 
adgang til visse former for følsomt indhold og ikke berører voksne eller enkeltpersoners 
ret til at udtrykke sig;

C. der henviser til, at TEUF bekræfter, at Unionen fuldt ud skal respektere 
"medlemsstaternes ansvar for undervisningsindholdet og opbygningen af 
uddannelsessystemerne", samtidig med den har til opgave at støtte, supplere og 
koordinere udviklingen af uddannelse;

D. der henviser til, at Unionen i henhold til artikel 4 i TEU respekterer medlemsstaternes 
nationale identitet, og til, at det derfor er medlemsstaternes ret at træffe afgørelse om 
spørgsmål som uddannelse, beskyttelse af børn og familieret i overensstemmelse med 
den forfatningsmæssige og nationale identitet og kulturelle traditioner;

E. der henviser til, at Unionen i henhold til princippet om kompetencetildeling, der er 
nedfældet i artikel 5 i TEU, kun handler inden for rammerne af de beføjelser, som 
medlemsstaterne har tildelt den;

F. der henviser til, at forældres ret til at sikre deres børns uddannelse og undervisning i 
overensstemmelse med deres religiøse, filosofiske og pædagogiske overbevisning skal 
respekteres i henhold til chartret;

G. der henviser til, at konventionen om barnets rettigheder forpligter de stater, der er 
tiltrådt konventionen, til at give hensynet til barnets tarv forrang "under hensyntagen til 
de rettigheder og pligter, der tilkommer barnets forældre, værger eller personer, der er 
juridisk ansvarlige for barnet" (artikel 3), som for deres vedkommende har ret til "på en 
måde, der svarer til barnets fremvoksende evner, at yde passende råd og vejledning i 
barnets udøvelse af de rettigheder, der anerkendes i denne konvention" (artikel 5);

1. mener, at medlemsstaterne er juridisk kompetente og derfor bør inddrages tæt i 
beskyttelsen af børn;

2. minder om, at medlemsstaterne er fuldt ansvarlige for at tilrettelægge deres 
uddannelsessystemer, indholdet af deres undervisning og deres kulturelle og sproglige 
mangfoldighed;

3. bemærker, at seksualundervisning i høj grad er knyttet til religiøs og ideologisk 
overbevisning og derfor ikke bør ske mod forældrenes vilje;

4. bemærker, at den lov, der er vedtaget af det ungarske parlament, ikke har noget at gøre 
med Unionens beføjelser og dermed EU-retten;

5. er af den opfattelse, at loven er baseret på tanken i folkeretten i henhold til 
konventionen om barnets rettigheder om, at barnets tarv skal komme i første række, og 
at deltagerstaterne skal træffe alle passende foranstaltninger for at sikre en sådan 
beskyttelse og omsorg under hensyntagen til forældrenes rettigheder og pligter;

6. understreger, at indhold, der er beregnet til mindreårige, kan reguleres af 
medlemsstaterne, og at dette sædvanligvis er praksis i alle medlemsstater inden for 
offentlig og privat uddannelse, medier og det offentlige rum generelt;
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7. konstaterer med bekymring, at visse grupper i Europa-Parlamentet har forsøgt at blande 
sig i sagsområder, som ifølge traktaterne henhører under medlemsstaternes ressort;

8. pålægger sin formand at sende denne beslutning til medlemsstaternes regeringer og 
parlamenter, Rådet, Kommissionen og Regionsudvalget.


