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Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie naruszenia prawa UE i praw obywateli 
LGBTIQ na Węgrzech w wyniku zmian prawnych przyjętych przez parlament 
węgierski
(2021/2780(RSP))

Parlament Europejski,

– uwzględniając Kartę praw podstawowych Unii Europejskiej (zwaną dalej „Kartą”),

– uwzględniając art. 4 i 5 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE),

– uwzględniając art. 165 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE),

– uwzględniając europejską konwencję praw człowieka oraz powiązane orzecznictwo 
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPC),

– uwzględniając Powszechną deklarację praw człowieka,

– uwzględniając orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i ETPC,

– uwzględniając Konwencję ONZ o prawach dziecka z 20 listopada 1989 r., której 
preambuła stanowi, że „dziecko [...] wymaga szczególnej opieki i troski, w tym 
właściwej ochrony prawnej, zarówno przed, jak i po urodzeniu”,

– uwzględniając komunikat Komisji z 24 marca 2021 r. pt. „Strategia UE na rzecz praw 
dziecka” na lata 2020–2025 (COM(2021)0142),

– uwzględniając węgierską ustawę LXXIX z 2021 r. o zaostrzeniu kar za czyny 
pedofilskie i zmieniającą niektóre ustawy o ochronie dzieci (zwaną dalej „projektem 
ustawy”, a po ogłoszeniu „ustawą”),

– uwzględniając art. 132 ust. 2 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że 15 czerwca 2021 r. węgierskie Zgromadzenie Narodowe przyjęło 
projekt ustawy, która zasadniczo ma na celu ochronę dzieci przed pedofilami, co jest 
celem wspólnym i realizowanym przez wszystkie instytucje Unii i państwa 
członkowskie; mając na uwadze, że projekt ustawy ogłoszono 23 czerwca 2021 r., a 
wejdzie ona w życie 8 lipca 2021 r.1;

B. mając na uwadze, że ustawa dotyczy ochrony małoletnich, prawa rodziców do 
decydowania o edukacji seksualnej własnych dzieci, a także reguluje treści 
przeznaczone dla małoletnich; mając na uwadze, że ustawa reguluje jedynie dostęp 
małoletnich do niektórych newralgicznych treści i nie dotyczy osób dorosłych ani ich 

1 Ustawa opublikowana w węgierskim dzienniku urzędowym: 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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autoekspresji;

C. mając na uwadze, że zgodnie z TFUE Unia powinna w pełni szanować 
„odpowiedzialność państw członkowskich za treść nauczania i organizację systemów 
edukacyjnych”, a jednocześnie spoczywa na niej zadanie wspierania, uzupełniania i 
koordynowania rozwoju edukacji;

D. mając na uwadze, że zgodnie z art. 4 TUE Unia powinna szanować tożsamość 
narodową państw członkowskich, które w związku z tym są uprawnione do 
podejmowania decyzji w kwestiach takich jak edukacja, ochrona dzieci i prawo 
rodzinne zgodnie z tradycją konstytucyjną i kulturową oraz tożsamością narodową;

E. mając na uwadze, że zgodnie z zasadą przyznania wymienioną w art. 5 TUE Unia działa 
wyłącznie w granicach kompetencji przyznanych jej przez państwa członkowskie;

F. mając na uwadze, że zgodnie z Kartą szanuje się prawo rodziców do zapewnienia 
edukacji i nauczania ich dzieci zgodnie z ich przekonaniami religijnymi, filozoficznymi 
i pedagogicznymi;

G. mając na uwadze, że Konwencja o prawach dziecka nakłada na państwa strony 
obowiązek dopilnowania, by sprawą nadrzędną było „najlepsze zabezpieczenie 
interesów dziecka”, „biorąc pod uwagę prawa i obowiązki jego rodziców, opiekunów 
prawnych lub innych osób prawnie za nie odpowiedzialnych” (art. 3), którzy mają z 
kolei prawo „w sposób odpowiadający rozwojowi jego [dziecka] zdolności – 
możliwości ukierunkowania go i udzielenia mu rad przy korzystaniu przez nie z praw 
przyznanych mu w niniejszej konwencji” (art. 5);

1. jest zdania, że państwa członkowskie posiadają kompetencje prawne i w związku z tym 
powinny być ściśle zaangażowane w ochronę dzieci;

2. przypomina, że państwa członkowskie ponoszą pełną odpowiedzialność za kierowanie 
swoimi systemami edukacyjnymi, treść programu nauczania oraz różnorodność 
kulturową i językową;

3. stwierdza, że edukacja seksualna jest bardzo silnie powiązana z przekonaniami 
religijnymi i wyznawaną ideologią i dlatego nie powinna być prowadzona wbrew woli 
rodziców;

4. stwierdza, że ustawa uchwalona przez węgierski parlament nie ma nic wspólnego z 
kompetencjami Unii, a zatem z prawem Unii;

5. jest zdania, że ustawa opiera się na koncepcji odzwierciedlonej w prawie 
międzynarodowym w Konwencji o prawach dziecka, zgodnie z którą sprawą nadrzędną 
jest najlepsze zabezpieczenie interesów dziecka, a państwa-strony podejmują wszelkie 
właściwe kroki w celu zapewnienia ochrony i opieki, z uwzględnieniem praw i 
obowiązków rodziców;

6. podkreśla, że treści przeznaczone dla małoletnich mogą być regulowane przez państwa 
członkowskie oraz że jest to praktyka stosowana we wszystkich państwach 
członkowskich w edukacji publicznej i prywatnej, w mediach i ogółem w sferze 
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publicznej;

7. z zaniepokojeniem zauważa, że niektóre grupy w Parlamencie Europejskim podejmują 
próby ingerowania w sprawy, które zgodnie z traktatami pozostają w gestii państw 
członkowskich;

8. zobowiązuje przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji rządom i 
parlamentom państw członkowskich, Radzie, Komisji i Komitetowi Regionów.


