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Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000050/2021
Komisijai 
Reglamenta 136. pants
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)

Temats: ES tiesību aktu un LGBTIK iedzīvotāju tiesību pārkāpumi Ungārijā sakarā ar Ungārijas 
parlamentā pieņemtajiem tiesību aktu grozījumiem.

Ungārijas parlaments 2021. gada 15. jūnijā nobalsoja par “Fidesz” frakcijas deputātu ierosinātajiem 
grozījumiem, kas būtiski ierobežo vārda brīvību un bērna tiesības. Galīgais teksts, ko pieņēma ar 157 
balsīm “par” un vienu “pret”, aizliedz izglītības programmas un sabiedrisko pakalpojumu reklāmas par 
LGBTIK tēmu. Šīs izmaiņas ļoti atgādina Krievijas “LGBTI propagandas aizlieguma” tiesību aktus, jo 
tie aizliedz “skolās un personām, kas jaunākas par 18 gadiem, paredzētās sabiedrisko pakalpojumu 
reklāmās atveidot un reklamēt dzimtes identitāti, kas ir atšķirīga no dzimuma, kurš cilvēkam piešķirts 
piedzimstot, dzimuma maiņu un homoseksualitāti.

Minētais formulējums tiks iekļauts šādos tiesību aktos: Bērnu aizsardzības likumā, Uzņēmējdarbības 
reklāmas darbību likumā, Mediju likumā (viss šāda veida saturs tiks uzskatīts par V kategoriju (nav 
piemērots nepilngadīgajiem) un to būs aizliegts iekļaut sabiedrisko pakalpojumu reklāmās), Ģimenes 
aizsardzības likumā un Valsts izglītības likumā (šādus jautājumus nedrīkst iekļaut 
dzimumaudzināšanā, un skolas nedrīkst uzaicināt ārējus referentus vai NVO izglītošanai par 
“seksuālo kultūru, seksuālo dzīvi, seksuālo orientāciju vai seksuālo attīstību”).

Ņemot vērā iepriekš minēto:

1. Kāda ir Komisijas nostāja par pieņemtajiem tiesību aktu grozījumiem, jo īpaši jomās, kurās šie 
tiesību akti pārklājas ar ES tiesību aktiem, kas ir tieši piemērojami un tādējādi tiem ir prioritāte 
pār valsts tiesību aktiem? Vai tie pārkāpj Pamattiesību hartu?

2. Vai Komisija uzskata, ka Mediju likumā ieviestais diskriminējošais formulējums pārkāpj 
Audiovizuālo mediju pakalpojumu direktīvas 9. pantu, ņemot vērā Pamattiesību hartas 11. un 21. 
pantu?

3. Vai Komisija uzskata, ka Uzņēmējdarbības reklāmas darbību likumā ieviestais formulējums 
pārkāpj Negodīgas komercprakses direktīvu?

4. Vai Komisija uzskata, ka Uzņēmējdarbības reklāmas darbību likumā un Ģimenes aizsardzības 
likumā ieviestais formulējums pārkāpj Līguma par Eiropas Savienības darbību 26. pantā 
izklāstīto noteikumu par pakalpojumu un preču brīvu apriti?

5. Kādus tiesvedības pasākumus plāno veikt Komisija saistībā ar pārkāpuma procedūrām par 
iespējamiem ES tiesību aktu pārkāpumiem un vai tā vispār ir plānojusi šādi rīkoties?
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6. Ko Komisija domā par saistību starp tiesiskuma un LGBTI personu tiesību pārkāpumiem, jo īpaši 
attiecībā uz Tiesiskuma nosacījumu regulu?

7. Kāda ir Komisijas nostāja par to, ka Ungārija, diskriminējoši īstenojot tādus dalītas pārvaldības 
fondus kā Eiropas Sociālais fonds Plus, iespējams, pārkāpj Pamattiesību hartas 21. pantu?

8. Kāds ir Komisijas viedoklis par LGBTIK līdztiesības stratēģijas īstenošanu Ungārijā, ņemot vērā 
šos notikumus?

Iesniegšanas datums: 22.6.2021

Termiņš: 23.9.2021


