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Eiropas Parlamenta rezolūcija par ES tiesību aktu un LGBTIK iedzīvotāju tiesību 
pārkāpumiem Ungārijā sakarā ar Ungārijas parlamentā pieņemtajiem tiesību aktu 
grozījumiem
(2021/2780(RSP))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Eiropas Savienības Pamattiesību hartu (turpmāk “Harta”),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienību (LES) 4. un 5. pantu,

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 165. pantu,

– ņemot vērā Eiropas Cilvēktiesību konvenciju un ar to saistīto Eiropas Cilvēktiesību 
tiesas (ECT) praksi,

– ņemot vērā Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju,

– ņemot vērā Eiropas Savienības Tiesas judikatūru un ECT praksi,

– ņemot vērā ANO 1989. gada 20. novembra Konvenciju par bērna tiesībām, kuras 
preambulā noteikts, ka bērnam ir vajadzīga īpaša aizsardzība un gādība, tostarp 
pienācīga tiesiskā aizsardzība gan pirms, gan pēc dzimšanas,

– ņemot vērā Komisijas 2021. gada 24. marta paziņojumu “ES stratēģija par bērna 
tiesībām (2020–2025)” (COM(2021) 142),

– ņemot vērā Ungārijas 2021. gada Likumu LXXIX par stingrāku vēršanos pret 
noziedzniekiem pedofiliem un par dažu bērna aizsardzības tiesību aktu grozīšanu 
(turpmāk “likumprojekts” un — pēc izsludināšanas — “likums”),

– ņemot vērā Reglamenta 132. panta 2. punktu,

A. tā kā Ungārijas Nacionālā asambleja 2021. gada 15. jūnijā pieņēma likumprojektu, kas 
sākotnēji bija iecerēts bērnu aizsardzībai pret noziedzniekiem pedofiliem, un tas ir 
visām Savienības iestādēm un dalībvalstīm kopīgs mērķis, uz kuru tās visas tiecas; tā kā 
likumprojekts 2021. gada 23. jūnijā tika izsludināts un 2021. gada 8. jūlijā tas stāsies 
spēkā1;

B. tā kā tas ir likums par nepilngadīgo aizsardzību un vecāku tiesībām lemt par savu bērnu 
dzimumaudzināšanu, kā arī par nepilngadīgajiem paredzēta satura regulējumu; tā kā ar 
likumu ir reglamentēta tikai noteikta sensitīva satura pieejamība nepilngadīgajiem un 
tas neattiecas uz pieaugušajiem, nedz arī uz personu pašizpausmi;

1 Likums publicēts Ungārijas Oficiālajā Vēstnesī: 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
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C. tā kā LESD apstiprina, ka Savienībai ir pienākums pilnībā respektēt “dalībvalstu 
atbildību par mācību saturu un izglītības sistēmu organizāciju” un ka tai savukārt ir 
uzticēts uzdevums atbalstīt, papildināt un koordinēt izglītības attīstību;

D. tā kā saskaņā ar LES 4. pantu Savienībai ir pienākums respektēt dalībvalstu nacionālo 
identitāti un tāpēc dalībvalstīm ir tiesības lemt par tādiem jautājumiem kā izglītība, 
bērna aizsardzība un ģimenes tiesības atbilstoši savai konstitucionālajai un nacionālajai 
identitātei un kultūras tradīcijām;

E. tā kā saskaņā ar LES 5. pantā noteikto kompetences piešķiršanas principu Savienībai ir 
pienākums darboties tikai to kompetenču robežās, ko tai piešķīrušas dalībvalstis;

F. tā kā saskaņā ar Hartu ir pienākums respektēt vecāku tiesības nodrošināt savu bērnu 
izglītošanu un mācīšanu atbilstoši vecāku reliģiskajai, filozofiskajai un pedagoģiskajai 
pārliecībai;

G. tā kā Konvencija par bērna tiesībām uzliek dalībvalstīm par pienākumu bērna intereses 
uzskatīt par primāro apsvērumu, “ņemot vērā viņa vecāku, aizbildņu vai citu par bērnu 
tiesiski atbildīgu personu tiesības un pienākumus” (3. pants), savukārt minētajām 
personām ir tiesības “nodrošināt ikvienam bērnam viņa attīstības pakāpei atbilstošu 
palīdzību un padomus šajā konvencijā atzīto tiesību izmantošanā” (5. pants),

1. uzskata, ka dalībvalstis ir juridiski kompetentas, tātad tām būtu cieši jāiesaistās bērnu 
aizsardzībā;

2. atgādina, ka dalībvalstis ir pilnībā atbildīgas par savu izglītības sistēmu organizāciju, 
mācību saturu un kultūras un valodu daudzveidības nodrošināšanu;

3. atzīmē, ka seksuālā izglītība ir ļoti cieši saistīta ar reliģiskiem uzskatiem un ideoloģisko 
pārliecību un ka tāpēc to nedrīkstētu īstenot pretēji vecāku vēlmēm;

4. atzīmē, ka Ungārijas parlamenta pieņemtajam likumam nav nekāda sakara ar Savienības 
kompetencēm, tātad tam nav arī nekāda sakara ar Savienības tiesību aktiem;

5. uzskata, ka likuma pamatā ir ideja, kas atspoguļota starptautiskajās tiesībās saskaņā ar 
Konvenciju par bērna tiesībām — proti, primārajam apsvērumam jābūt bērna 
interesēm —, un ka konvencijas dalībvalstīm ir pienākums veikt visus attiecīgos 
pasākumus, kuri garantē šādu aizsardzību un gādību, ņemot vērā vecāku tiesības un 
pienākumus;

6. uzsver, ka dalībvalsts var reglamentēt nepilngadīgajiem paredzēto saturu un kā tā ir 
ierasta prakse visās dalībvalstīs gan valsts, gan privāto izglītības iestāžu sistēmā, 
plašsaziņas līdzekļos un publiskajā telpā kopumā;

7. ar bažām atzīmē, ka dažas grupas Eiropas Parlamentā ir mēģinājušas iejaukties lietās, 
ko saskaņā ar Līgumiem drīkst risināt tikai dalībvalstis;

8. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju dalībvalstu valdībām un parlamentiem, kā 
arī Padomei, Komisijai un Reģionu komitejai.


