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Resolucija Evropskega parlamenta o kršitvah prava EU in pravic državljanov LGBTIQ 
na Madžarskem zaradi sprejetih zakonodajnih sprememb v madžarskem parlamentu
(2021/2780(RSP))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju Listine Evropske unije o temeljnih pravicah (v nadaljnjem besedilu: 
Listina),

– ob upoštevanju členov 4 in 5 Pogodbe o Evropski uniji (PEU),

– ob upoštevanju člena 165 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU),

– ob upoštevanju Evropske konvencije o človekovih pravicah in s tem povezane sodne 
prakse Evropskega sodišča za človekove pravice,

– ob upoštevanju Splošne deklaracije o človekovih pravicah,

– ob upoštevanju sodne prakse Sodišča Evropske unije in Evropskega sodišča za 
človekove pravice,

– ob upoštevanju sklicevanja na Deklaracijo o otrokovih pravicah v preambuli 
Konvencije o otrokovih pravicah z dne 20. novembra 1989, da otrok potrebuje posebno 
varstvo in skrb, vštevši ustrezno pravno varstvo, tako pred rojstvom, kot tudi po njem;

– ob upoštevanju sporočila Komisije o strategiji EU o otrokovih pravicah za obdobje 
2020–2025 (COM(2021)0142),

– ob upoštevanju madžarskega zakona LXXIX iz leta 2021 o strožjem ukrepanju proti 
storilcem pedofilskih kaznivih dejanj in spremembi nekaterih zakonov o varstvu otrok 
(v nadaljevanju: predlog zakona in – po razglasitvi – zakon),

– ob upoštevanju člena 132(2) Poslovnika,

A. ker je 15. junija 2021 madžarska državna skupščina sprejela predlog zakona, ki je bil 
prvotno namenjen varstvu otrok pred storilci pedofilskih kaznivih dejanj, kar je cilj, ki 
si ga delijo in ga zasledujejo vse institucije in države članice Unije; ker je bil zakon 
razglašen 23. junija 2021 in bo začel veljati 8. julija 20211;

B. ker gre v zakonu za varstvo mladoletnikov in pravico staršev, da odločajo o spolni 
vzgoji svojih otrok, pa tudi za regulacijo vsebin, namenjenih mladoletnikom; ker zakon 
regulira zgolj dostop mladoletnikov do določenih občutljivih vsebin, ne zadeva pa 
odraslih ali samoizražanja posameznikov;

C. ker mora Unija v skladu s PDEU v celoti upoštevati „odgovornost držav članic za 

1 Zakon objavljen v madžarskem uradnem listu: 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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vsebino poučevanja in organizacijo izobraževalnih sistemov“, medtem ko je njena 
naloga podpora, dopolnjevanje in usklajevanje na področju razvoja izobraževanja;

D. ker mora Unija v skladu s členom 4 PEU spoštovati nacionalno identiteto držav članic 
in ker imajo torej države članice pravico, da o vprašanjih, kot so izobraževanje, varstvo 
otrok in družinsko pravo, odločajo v skladu z ustavno in nacionalno identiteto ter 
kulturno tradicijo;

E. ker v skladu z načelom prenosa pristojnosti, določenim v členu 5 PEU, Unija deluje le v 
mejah pristojnosti, ki so jih nanjo prenesle države članice;

F. ker se v skladu z Listino spoštuje pravica staršev, da svojim otrokom zagotovijo vzgojo 
in izobraževanje v skladu s svojimi verskimi, svetovnonazorskimi in pedagoškimi 
prepričanji;

G. ker Konvencija o otrokovih pravicah državam pogodbenicam nalaga, da „morajo biti 
otrokove koristi glavno vodilo“, „upoštevaje pravice in dolžnosti staršev, zakonitih 
skrbnikov ali drugih posameznikov, ki so zakonsko odgovorni za otroka“ (3. člen), ti pa 
imajo pravico, „da na način, prilagojen otrokovim razvojnim zmožnostim, zagotovijo 
ustrezno usmerjanje in svetovanje otroku pri uveljavljanju njegovih s to Konvencijo 
priznanih pravic“ (5. člen);

1. meni, da so države članice pravno pristojne in bi torej morale biti tesno vključene v 
varstvo otrok;

2. opozarja, da so države članice v celoti odgovorne za upravljanje svojih izobraževalnih 
sistemov, učne vsebine ter kulturno in jezikovno raznolikost;

3. ugotavlja, da je spolna vzgoja močno povezana z verskimi in ideološkimi prepričanji ter 
da se zato ne bi smela izvajati v nasprotju z željami staršev;

4. ugotavlja, da zakon, sprejet v madžarskem parlamentu, ni povezan s pristojnostmi Unije 
in torej tudi ne s pravom Unije;

5. meni, da zakon temelji na zamisli, ki jo v mednarodnem pravu odraža Konvencija o 
otrokovih pravicah, da morajo biti otrokove koristi glavno vodilo, ter da države 
pogodbenice sprejmejo vse ustrezne ukrepe, da zagotovijo takšno varstvo in skrb, 
upoštevaje pravice in dolžnosti staršev;

6. poudarja, da vsebine, namenjene mladoletnikom, država članica lahko regulira, in da je 
to običajna praksa v vseh državah članicah v javnem iz zasebnem izobraževanju, 
medijih ter na splošno v javni sferi;

7. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da so nekatere skupine v Evropskem parlamentu poskušale 
posegati v zadeve, ki so v skladu s Pogodbama v domeni držav članic;

8. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje vladam in parlamentom držav 
članic, Svetu, Komisiji in Odboru regij.


