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Betreft: Lgbti-vriendelijke advertentie gecensureerd door Hongaarse mediaregulator

Op 2 maart 2021 heeft de Hongaarse Mediaraad aangekondigd dat hij een gerechtelijke procedure 
zou inleiden tegen mediagroep RTL Hungary, naar aanleiding van de uitzending van de campagne 
“Familie is familie”1. De RTL-groep wordt nu mogelijk aan een sanctie onderworpen op grond van de 
uitzending van lgbti-vriendelijke inhoud.

In de strategie voor gelijkheid van lgbtiq’ers2 werd verklaard dat de Commissie de correcte omzetting 
en de strikte toepassing van de herziene richtlijn audiovisuele mediadiensten3 zou waarborgen. In het 
actieplan voor democratie4 werd eraan herinnerd dat de uiterste termijn voor de omzetting van de 
richtlijn 19 september 2020 was en dat de omzetting toen werd beoordeeld. In het actieplan voor de 
audiovisuele sector en de media5 werd eraan herinnerd dat de regelgevende instanties voor de media 
naar behoren toezicht moesten houden op de toepassing van de richtlijn in kwestie.

Bij brief van 19 maart 20216 hebben Parlementsleden de Commissie gevraagd welke maatregelen zij 
tegen Hongarije in overweging nam. Het uitblijven van een antwoord is bijzonder zorgwekkend.

1. Is de Commissie van mening dat de omzetting van de richtlijn audiovisuele mediadiensten door 
Hongarije in overeenstemming is met het EU-recht?

2. Welke maatregelen gaat zij nemen om censuur van media-inhoud en reclame te voorkomen, 
overeenkomstig artikel 9 van de richtlijn audiovisuele mediadiensten en met in achtneming van 
de artikelen 11 en 21 van het Handvest van de grondrechten?

3. Gaat de Commissie een inbreukprocedure instellen tegen Hongarije?

1 https://telex.hu/belfold/2021/03/04/eljarast-inditott-a-mediatanacs-az-rtl-ellen-mert-leadtak-egy-
szivarvanycsaladokrol-szolo-tarsadalmi-hirdetest

2 https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/lgbtiq_strategy_2020-2025_en.pdf
3 https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2018/1808/oj?locale=nl
4 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?qid=1607079662423&uri=COM%3A2020%3A790%3AFIN
5 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0784
6 http://lgbti-ep.eu/2021/03/22/hungarian-media-regulation-authoritys-censorship-of-the-family-is-family-

campaign-meps-write-to-the-commission/


