
PE695.403v01-00

Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000050/2021
aan de Commissie
Artikel 136 van het Reglement
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)

Betreft: Schending van het EU-recht en van de rechten van LHBTIQ-burgers in Hongarije als 
gevolg van de door het Hongaarse parlement aangenomen wetswijzigingen

Op 15 juni 2021 stemde het Hongaarse parlement vóór de door de parlementsleden van Fidesz 
voorgestelde amendementen waarmee de vrijheid van meningsuiting en de rechten van het kind 
ernstig worden ingeperkt. In de definitieve tekst, die met 157 stemmen tegen één is goedgekeurd, 
worden onderwijsprogramma’s en overheidscampagnes over LHBTIQ-thema’s verboden. De 
wijzigingen lijken verdacht veel op de Russische “anti-LHBTI-propaganda”-wetten, aangezien die een 
verbod inhouden op het “portretteren en bevorderen van genderidentiteiten die afwijken van het 
geslacht bij de geboorte, alsook van geslachtsverandering en homoseksualiteit” op scholen en in 
overheidscampagnes voor personen jonger dan 18 jaar.

Deze formulering zal in de volgende wetshandelingen worden opgenomen: de Wet op de 
kinderbescherming, de Wet inzake bedrijfsreclame, de Mediawet (al deze inhoud wordt aangemerkt 
als categorie V (niet geschikt voor minderjarigen) en de publicatie van dergelijke inhoud wordt 
verboden in overheidscampagnes), de Wet gezinsbescherming en de Wet op het openbaar onderwijs 
(dergelijke onderwerpen mogen geen deel uitmaken van seksuele voorlichting en scholen mogen 
geen externe sprekers of ngo’s uitnodigen voor onderwijs over “seksuele cultuur, seksueel gedrag, 
seksuele gerichtheid of seksuele ontwikkeling”).

Gezien het bovenstaande zijn de volgende vragen gerezen:

1. Wat is het standpunt van de Commissie ten aanzien van de aangenomen wetswijzigingen, met 
name in de gevallen waarin de inhoud daarvan overlapt met EU-wetgeving, die rechtstreeks 
toepasselijk is en derhalve voorrang heeft boven het nationale recht? Is er sprake van een 
schending van het Handvest van de grondrechten?

2. Is de Commissie van mening dat de discriminerende taal in de Mediawet een inbreuk vormt op 
artikel 9 van de richtlijn audiovisuele mediadiensten, gezien de artikelen 11 en 21 van het 
Handvest van de grondrechten?

3. Is de Commissie van mening dat de formulering die wordt gehanteerd in de Wet inzake 
bedrijfsreclame een inbreuk vormt op de richtlijn oneerlijke handelspraktijken?

4. Is de Commissie van mening dat de formulering die wordt gebezigd in de Wet inzake 
bedrijfsreclame en de Wet gezinsbescherming in strijd is met de bepaling inzake het recht op 
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vrijheid van dienstverlening en vrij verkeer van goederen, zoals vastgelegd in artikel 26 van het 
Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie?

5. Welke juridische stappen is de Commissie van zins te nemen met betrekking tot 
inbreukprocedures wegens mogelijke inbreuken op het EU-recht?

6. Hoe denkt de Commissie over het verband tussen de schendingen van de beginselen van de 
rechtsstaat en van de rechten van LHBTI-personen, in het bijzonder met betrekking tot de 
verordening inzake conditionaliteit met betrekking tot de rechtsstaat?

7. Welk standpunt neemt de Commissie in ten aanzien van mogelijke inbreuken op artikel 21 van 
het Handvest van de grondrechten door Hongarije bij de discriminerende uitkering van fondsen 
onder gedeeld beheer zoals het Europees Sociaal Fonds+?

8. Wat is het standpunt van de Commissie over de uitvoering van de strategie voor gelijkheid van 
LHBTIQ’ers in Hongarije tegen de achtergrond van deze ontwikkelingen?
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