
PE662.293v01-00

Fråga för skriftligt besvarande E-006470/2020
till kommissionen
Artikel 138 i arbetsordningen
Liesje Schreinemacher (Renew), Terry Reintke (Verts/ALE), Marc Angel (S&D), Maria Walsh 
(PPE), Jan Huitema (Renew), Caroline Nagtegaal (Renew), Bart Groothuis (Renew), Malik 
Azmani (Renew), Billy Kelleher (Renew), Sylwia Spurek (Verts/ALE), Łukasz Kohut (S&D), 
Tineke Strik (Verts/ALE), Kim Van Sparrentak (Verts/ALE), Karen Melchior (Renew), Kathleen 
Van Brempt (S&D), Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL), Michal Šimečka (Renew), Birgit Sippel 
(S&D), Sandro Gozi (Renew), Giuliano Pisapia (S&D), Kira Marie Peter-Hansen (Verts/ALE), 
Malin Björk (GUE/NGL), Margrete Auken (Verts/ALE), Frances Fitzgerald (PPE), Klára Dobrev 
(S&D), Csaba Molnár (S&D), Sándor Rónai (S&D), Attila Ara-Kovács (S&D), Sylvie Guillaume 
(S&D), Abir Al-Sahlani (Renew), Fredrick Federley (Renew), Dietmar Köster (S&D), Manuel 
Bompard (GUE/NGL), Rasmus Andresen (Verts/ALE), Tanja Fajon (S&D), Tilly Metz (Verts/ALE), 
Nathalie Loiseau (Renew), Marisa Matias (GUE/NGL), Manon Aubry (GUE/NGL), Milan Brglez 
(S&D), Miapetra Kumpula-Natri (S&D), Mario Furore (NI), José Gusmão (GUE/NGL), Aurore 
Lalucq (S&D), Fabio Massimo Castaldo (NI), Niklas Nienaß (Verts/ALE), Pierre Karleskind 
(Renew), Andreas Schieder (S&D), Gwendoline Delbos-Corfield (Verts/ALE), Monika Vana 
(Verts/ALE), Evelyn Regner (S&D), Marianne Vind (S&D), Sophia in 't Veld (Renew), Rosa 
D'Amato (NI), Hilde Vautmans (Renew), Brando Benifei (S&D), Anja Hazekamp (GUE/NGL), 
Frédérique Ries (Renew), Vera Tax (S&D), Daniel Freund (Verts/ALE), Irène Tolleret (Renew), 
Pina Picierno (S&D), Gabriele Bischoff (S&D)

Angående: Nyligen framlagda lagförslag i Ungern som kränker hbti-personers rättigheter

Den ungerska regeringen har lagt fram två lagförslag om ändring av konstitutionen. Förslagen 
innehåller bestämmelser såsom ”modern är kvinna, fadern är man”, ”barn kommer att uppfostras med 
en kristen tolkning av könsroller” och ”en persons kön är det kön som fastställdes vid födseln”1. Detta 
lagförslag skulle innebära ett indirekt och faktiskt förbud mot adoption för samkönade par. Dessutom 
har det ungerska parlamentets utskott för rättsliga frågor antagit ett lagförslag som skulle avskaffa 
dess jämställdhetsorgan – myndigheten för likabehandling – från januari 2021, utan någon 
konsekvensbedömning eller något offentligt samråd, och överföra dess skyldigheter till 
kommissionsledamoten med ansvar för grundläggande rättigheter, som tidigare har underlåtit att vidta 
åtgärder i uppenbara fall av diskriminering2.

1. Vilka åtgärder tänker kommissionen vidta för att hindra Ungern från att anta lagstiftning som 
öppet strider mot EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna?

2. Kommer kommissionen att föra upp dessa frågor på dagordningen för den utfrågning om Ungern 
som ska hållas i rådet (allmänna frågor) den 8 december 2020 enligt artikel 7.1?

3. Enligt EU:s direktiv om likabehandling3 ska medlemsstaterna inrätta organ för främjandet av 
likabehandling. Vad anser kommissionen om att Ungerns myndighet för likabehandling 
avskaffas?

1 Ungerska parlamentets lagstiftningsförslag T/13647
2 8 juni 2020, skrivelse från den tvärpolitiska gruppen för hbti-frågor kan konsulteras här: http://lgbti-

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


