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Przedmiot: Wprowadzenie przez węgierską radę ds. mediów cenzury reklamy przyjaznej dla osób 
LGBTI 

2021 r. węgierska rada ds. mediów ogłosiła, że zamierza wszcząć postępowanie sądowe przeciwko 
grupie medialnej Magyar RTL po wyświetleniu przez tę ostatnią kampanii „Rodzina jest rodziną”1. 
Grupie RTL grożą obecnie sankcje za transmisję treści przyjaznych dla osób LGBTI.

W strategii na rzecz równości osób LGBTIQ2 ogłoszono, że Komisja zapewni prawidłową 
transpozycję i rygorystyczne stosowanie zmienionej dyrektywy o audiowizualnych usługach 
medialnych3. W planie działania na rzecz demokracji4 przypomniano, że termin transpozycji dyrektywy 
o audiowizualnych usługach medialnych upłynął 19 września 2020 r. i że transpozycja jest obecnie 
oceniana. W planie działania na rzecz audiowizualnych usług medialnych5 przypomniano, że organy 
regulacyjne ds. mediów muszą odpowiednio monitorować stosowanie dyrektywy o audiowizualnych 
usługach medialnych.

W piśmie z dnia 19 marca 2021 r.6 posłowie do PE zapytali, jakie działania Komisja rozważa 
przeciwko Węgrom. Brak reakcji jest szczególnie niepokojący.

1. Czy Komisja uważa, że transpozycja dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych na 
Węgrzech jest zgodna z prawem UE?

2. Jakie działania podejmie Komisja, aby zapobiec cenzurze treści medialnych i reklam zgodnych z 
art. 9 dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych, z uwzględnieniem art. 11 i 21 Karty 
praw podstawowych?

3. Czy Komisja zamierza wszcząć przeciwko Węgrom postępowanie w sprawie uchybienia 
zobowiązaniom państwa członkowskiego?

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=pl
4 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1607079662423&uri=COM%3A2020%3A790%3AFIN
5 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/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/


