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Betreft: Recentelijk in Hongarije voorgestelde wetten die in strijd zijn met de rechten van LGBTI-
personen

Met het oog op een grondwetswijziging is de Hongaarse regering met een voorstel gekomen voor 
twee wetten, met daarin onder meer bepalingen als “de moeder is van het vrouwelijk geslacht, de 
vader is van het mannelijk geslacht”, “de opvoeding van kinderen geschiedt volgens de christelijke 
interpretatie van genderrollen” en “het geslacht bij de geboorte bepaalt het geslacht van een 
persoon”1. Adoptie voor koppels van hetzelfde geslacht zou middels deze ontwerpwetgeving indirect 
en de facto worden verboden. Evenzo heeft de commissie juridische zaken van het Hongaarse 
parlement een wet aangenomen op grond waarvan de Hongaarse autoriteit voor gelijke behandeling 
(Equal Treatment Authority; ETA) uiterlijk in januari 2021 wordt afgeschaft, zonder dat er een 
effectbeoordeling of openbare raadpleging heeft plaatsgevonden. Haar taken worden overgedragen 
aan de commissaris voor de grondrechten, die eerder heeft verzuimd om actie te ondernemen in 
flagrante gevallen van discriminatie.2

1. Welke stappen gaat de Commissie nemen om ervoor te zorgen dat Hongarije geen wetgeving 
aanneemt die openlijk in strijd is met het Handvest van de grondrechten van de EU?

2. Plaatst de Commissie deze kwesties op de agenda van de hoorzitting in het kader van artikel 7, 
lid 1, over Hongarije, die op 8 december 2020 zal worden gehouden door de Raad Algemene 
Zaken?

3. Krachtens de EU-richtlijnen inzake gelijke behandeling3 moeten de lidstaten organen aanwijzen 
voor de bevordering van gelijke behandeling. Hoe staat de Commissie tegenover de afschaffing 
van de ETA?

1 wetgevingsvoorstel T/13647 van het Hongaarse parlement
2 8 juni 2020, de brief van de interfractiewerkgroep LGBTI kan hier worden geraadpleegd: http://lgbti-

ep.eu/2020/06/08/57-meps-ask-hungarian-commissioner-for-fundamental-rights-to-act/
3 Richtlijn 2000/43/EG; Richtlijn 2004/113/EG; Richtlijn 2006/54/EG; en Richtlijn 2010/41/EG


