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Aihe: EU:n oikeuden ja hlbtiq-henkilöiden oikeuksien rikkominen Unkarissa Unkarin 
parlamentissa hyväksyttyjen lakimuutosten tuloksena 

Unkarin parlamentti hyväksyi 15. kesäkuuta 2021 pidetyssä äänestyksessä Fidesz-puolueeseen 
kuuluvien parlamentin jäsenten ehdottamat lakimuutokset, jotka rajoittavat ankarasti sananvapautta ja 
lasten oikeuksia. Lopullisessa tekstissä, joka hyväksyttiin äänin 157 puolesta, yksi vastaan, kielletään 
hlbtiq-aiheisen opetuksen antaminen ja aihetta koskeva julkinen mainonta. Muutokset muistuttavat 
hämmästyttävästi Venäjän ”hlbti-propagandan” vastaisia lakeja, sillä niissä kielletään biologisen 
sukupuolen mukaisesta sukupuoli-identiteetistä poikkeavan sukupuoli-identiteetin, 
sukupuolenkorjausten ja homoseksuaalisuuden kuvaus ja niiden mainostaminen kouluissa ja alle 18-
vuotiaille suunnatussa julkisessa mainonnassa.

Sanamuotoa sovelletaan seuraavissa lakiteksteissä: lastensuojelulaki, laki yritysmainonnasta, 
medialaki (jossa kaikki tällainen sisältö luokitellaan luokkaan V – ei sovellu alaikäisille – ja sen 
julkinen mainostaminen kielletään), perheensuojelulaki ja opetuslaki (nämä aiheet eivät voi olla osa 
seksuaalikasvatusta, eivätkä koulut voi kutsua ulkopuolisia puhujia tai kansalaisjärjestöjä antamaan 
seksuaalikulttuuria, seksuaalielämää, seksuaalista suuntautumista tai seksuaalista kehitystä 
koskevaa opetusta).

Voiko komissio ilmoittaa edellä esitetyt seikat huomioon ottaen,

1. mikä on sen kanta hyväksyttyihin lakimuutoksiin erityisesti, kun ne menevät päällekkäin suoraan 
sovellettavan EU:n lainsäädännön kanssa, joka on näin ollen ensisijainen kansalliseen 
lainsäädäntöön nähden? Rikotaanko tässä perusoikeuskirjaa?

2. Katsooko komissio, että medialaissa käyttöön otettu syrjivä sanamuoto rikkoo audiovisuaalisia 
mediapalveluja koskevan direktiivin 9 artiklaa, kun otetaan huomioon perusoikeuskirjan 11 ja 21 
artikla?

3. Katsooko komissio, että yritysmainonnasta annetussa laissa käyttöön otettu sanamuoto rikkoo 
sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskevaa direktiiviä?

4. Katsooko komissio, että yritysmainontaa koskevassa laissa ja perheensuojelulaissa käyttöön 
otettu sanamuoto on ristiriidassa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 26 artiklassa 
tarkoitetun palvelujen tarjoamisen vapautta ja tavaroiden vapaata liikkuvuutta koskevan 
määräyksen kanssa?
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5. Aikooko komissio toteuttaa oikeudellisia toimia EU:n lainsäädännön mahdollisia rikkomisia 
koskevissa rikkomusmenettelyissä, ja jos aikoo, mitä?

6. Mitä mieltä komissio on oikeusvaltioperiaatteen rikkomisen ja hlbti-henkilöiden oikeuksien 
välisestä yhteydestä, erityisesti oikeusvaltiota koskevasta ehdollisuudesta annetun asetuksen 
osalta?

7. Mikä on komission kanta siihen, että Unkari mahdollisesti rikkoo perusoikeuskirjan 21 artiklaa, 
kun se käyttää Euroopan sosiaalirahasto plussan kaltaisia yhteistyössä hallinnoituja rahastoja 
syrjivällä tavalla?

8. Mikä on komission näkemys hlbtiq-henkilöiden tasa-arvoa koskevan strategian 
täytäntöönpanosta Unkarissa tämän kehityksen valossa?
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