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Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000050/2021
προς την Επιτροπή
Άρθρο 136 του Κανονισμού
Terry Reintke (Verts/ALE), Marc Angel (S&D), Maria Walsh (PPE), Liesje Schreinemacher 
(Renew), Malin Björk (The Left), Evelyn Regner (S&D), Pierre Karleskind (Renew), Michal 
Šimečka (Renew), Katalin Cseh (Renew), Cyrus Engerer (S&D), Karen Melchior (Renew), Aurore 
Lalucq (S&D), Gwendoline Delbos-Corfield (Verts/ALE), Hilde Vautmans (Renew), Brando 
Benifei (S&D), Monika Vana (Verts/ALE), Pina Picierno (S&D), Josianne Cutajar (S&D), Grace 
O'Sullivan (Verts/ALE), Irène Tolleret (Renew), Kim Van Sparrentak (Verts/ALE), Moritz Körner 
(Renew), Evelyne Gebhardt (S&D), Marianne Vind (S&D), Olivier Chastel (Renew), Silvia Modig 
(The Left), Claudia Gamon (Renew), Chrysoula Zacharopoulou (Renew), Caroline Nagtegaal 
(Renew), Malik Azmani (Renew), Alexandra Geese (Verts/ALE), Andreas Schieder (S&D), 
Ramona Strugariu (Renew), Rasmus Andresen (Verts/ALE), Maria Noichl (S&D), Anna Júlia 
Donáth (Renew), Pascal Durand (Renew), Sándor Rónai (S&D), Attila Ara-Kovács (S&D), Robert 
Biedroń (S&D), Magdalena Adamowicz (PPE), Vera Tax (S&D), Thijs Reuten (S&D), Andrea 
Cozzolino (S&D), Markéta Gregorová (Verts/ALE), Massimiliano Smeriglio (S&D), Nicolae 
Ştefănuță (Renew), Manuel Bompard (The Left), Nathalie Loiseau (Renew), Samira Rafaela 
(Renew), Ilana Cicurel (Renew), Arba Kokalari (PPE), Ernest Urtasun (Verts/ALE), Birgit Sippel 
(S&D), Tanja Fajon (S&D), Niklas Nienaß (Verts/ALE), Svenja Hahn (Renew), Chris MacManus 
(The Left), Sirpa Pietikäinen (PPE), Ciarán Cuffe (Verts/ALE), Barry Andrews (Renew)

Θέμα: Παραβιάσεις του ενωσιακού δικαίου και των δικαιωμάτων των πολιτών ΛΟΑΤΚΙ στην 
Ουγγαρία ως απόρροια των νομοθετικών αλλαγών που εγκρίθηκαν στο ουγγρικό 
κοινοβούλιο

Στις 15 Ιουνίου 2021, το ουγγρικό κοινοβούλιο ψήφισε υπέρ των τροποποιήσεων που πρότειναν οι 
βουλευτές του κόμματος Fidesz, οι οποίες περιορίζουν σημαντικά την ελευθερία του λόγου και τα 
δικαιώματα του παιδιού. Το τελικό κείμενο, το οποίο ψηφίστηκε με 157 ψήφους υπέρ και μία κατά, 
απαγορεύει εκπαιδευτικά προγράμματα και διαφημιστικές ανακοινώσεις δημόσιων υπηρεσιών με 
θέματα που σχετίζονται με τους ΛΟΑΤΚΙ. Όλως περιέργως, οι εν λόγω αλλαγές μοιάζουν με τους 
ρωσικούς νόμους «προπαγάνδας κατά των ΛΟΑΔΜ», καθώς απαγορεύουν την «προβολή και 
προώθηση ταυτότητας φύλου διαφορετικής από το φύλο κατά τη γέννηση, της αλλαγής φύλου και της 
ομοφυλοφιλίας» στα σχολεία και στις διαφημιστικές ανακοινώσεις δημόσιων υπηρεσιών για άτομα 
ηλικίας κάτω των 18 ετών.

Το κείμενο αυτό θα ενσωματωθεί στις ακόλουθες πράξεις: στον νόμο για την προστασία του παιδιού, 
στον νόμο για τη δραστηριότητα εμπορικής διαφήμισης, στον νόμο για τα μέσα ενημέρωσης (κάθε 
περιεχόμενο τέτοιου είδους θα χαρακτηρίζεται ως κατηγορία V (ακατάλληλο για ανηλίκους) και η 
δημοσίευση τέτοιου περιεχομένου θα απαγορεύεται σε διαφημιστικές ανακοινώσεις δημοσίων 
υπηρεσιών), στον νόμο για την προστασία της οικογένειας και στον νόμο για τη δημόσια εκπαίδευση 
(τα θέματα αυτά δεν θα μπορούν να αποτελούν μέρος της σεξουαλικής αγωγής και τα σχολεία δεν θα 
μπορούν να προσκαλούν εξωτερικούς ομιλητές ή ΜΚΟ για την εκπαίδευση σχετικά με τη «σεξουαλική 
κουλτούρα, τη σεξουαλική ζωή, τον σεξουαλικό προσανατολισμό ή τη σεξουαλική ανάπτυξη»).

Με βάση τα ανωτέρω:

1. Ποια είναι η θέση της Επιτροπής σχετικά με τις εγκριθείσες νομοθετικές αλλαγές, ιδίως στις 
περιπτώσεις που αυτές επικαλύπτονται με τη νομοθεσία της ΕΕ, η οποία έχει άμεση εφαρμογή 
και, ως εκ τούτου, υπερισχύει του εθνικού δικαίου; Παραβιάζεται ο Χάρτης των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων;

2. Θεωρεί η Επιτροπή ότι το κείμενο που προστίθεται στον νόμο για τα μέσα ενημέρωσης, το οποίο 
είναι διατυπωμένο κατά τρόπο που εισάγει διακρίσεις, συνιστά παραβίαση του άρθρου 9 της 
οδηγίας για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων, λαμβανομένων υπόψη των άρθρων 11 και 
21 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων;
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3. Θεωρεί η Επιτροπή ότι το κείμενο που προστίθεται στον νόμο για τη δραστηριότητα εμπορικής 
διαφήμισης είναι διατυπωμένο κατά τρόπο που παραβιάζει την οδηγία για τις αθέμιτες εμπορικές 
πρακτικές;

4. Θεωρεί η Επιτροπή ότι το κείμενο που προστίθεται στον νόμο για τις δραστηριότητες εμπορικής 
διαφήμισης και στον νόμο για την προστασία της οικογένειας παραβιάζει τις διατάξεις σχετικά με 
το δικαίωμα στην ελευθερία παροχής υπηρεσιών και την ελεύθερη κυκλοφορία των 
εμπορευμάτων, όπως ορίζεται στο άρθρο 26 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης;

5. Σε ποιες νομικές ενέργειες προτίθεται να προβεί η Επιτροπή όσον αφορά τις διαδικασίες επί 
παραβάσει για πιθανές παραβιάσεις του δικαίου της ΕΕ;

6. Ποιες είναι οι εκτιμήσεις της Επιτροπής για τη σύνδεση μεταξύ των παραβιάσεων του κράτους 
δικαίου και των δικαιωμάτων των ατόμων ΛΟΑΔΜ, ιδίως όσον αφορά τον κανονισμό περί 
αιρεσιμότητας για το κράτος δικαίου;

7. Ποια είναι η θέση της Επιτροπής σχετικά με πιθανές παραβιάσεις του άρθρου 21 του Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων από την Ουγγαρία κατά την εκτέλεση, με τρόπο που εισάγει 
διακρίσεις, κονδυλίων στο πλαίσιο επιμερισμένης διαχείρισης, όπως το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο +;

8. Ποια είναι η άποψη της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή της στρατηγικής για την ισότητα των 
ΛΟΑΤΚΙ στην Ουγγαρία υπό το πρίσμα αυτών των εξελίξεων;

Κατάθεση: 22.6.2021

Λήξη προθεσμίας: 23.9.2021


