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Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000050/2021
do Komisji
Art. 136 Regulaminu
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Przedmiot: Naruszenia prawa UE i praw obywateli LGBTIQ na Węgrzech w wyniku zmiany ustawy 
przez węgierski parlament 

15 czerwca 2021 r. węgierski parlament zagłosował za przyjęciem poprawek, które zgłosili posłowie 
partii Fidesz. Zmiany te poważnie ograniczają wolność słowa i prawa dziecka. W ostatecznym 
tekście, który posłowie przyjęli stosunkiem głosów 157 do 1, zakazuje się programów edukacyjnych i 
kampanii publicznych dotyczących osób LGBTIQ. Zmiany te bardzo przypominają propagandowe 
przepisy anty-LGBTI obowiązujące w Rosji. Nowa ustawa przyjęta na Węgrzech również przewiduje 
zakaz upowszechniania i promowania – w szkołach oraz w kampaniach publicznych skierowanych do 
osób poniżej 18 roku życia – informacji dotyczących tożsamości płciowej odmiennej od płci określonej 
przy narodzinach, zmiany płci i homoseksualizmu.

Założenia te zostaną wprowadzone w następujących aktach prawnych: ustawa o ochronie dzieci, 
ustawa o działalności reklamowej, ustawa o mediach (wszystkie treści tego typu uznaje się za treści 
nieodpowiednie dla osób niepełnoletnich, czyli należące do kategorii V, a publikacja takich treści 
będzie zakazana w kampaniach publicznych), ustawa o ochronie rodziny oraz ustawa o edukacji 
publicznej – tematy te nie mogą być poruszane w ramach edukacji seksualnej, a szkoły nie mogą 
zapraszać zewnętrznych prelegentów lub organizacji pozarządowych do prowadzenia programów 
edukacyjnych dotyczących „kultury seksualnej, życia seksualnego, orientacji seksualnej lub rozwoju 
seksualnego”.

W związku z tym:

1. Jakie jest stanowisko Komisji w sprawie przyjętych zmian prawnych, w szczególności w 
przypadkach, gdy nakładają się one na przepisy UE, które mają bezpośrednie zastosowane i 
pierwszeństwo przed prawem krajowym? Czy zmiany te naruszają Kartę praw podstawowych?

2. Czy Komisja uważa, że dyskryminujące sformułowania wprowadzone w ustawie o mediach 
stanowią naruszenie art. 9 dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych, mając na uwadze 
art. 11 i 21 Karty praw podstawowych?

3. Czy Komisja uważa, że sformułowania wprowadzone w ustawie o działalności reklamowej 
stanowią naruszenie dyrektywy o nieuczciwych praktykach handlowych?

4. Czy Komisja uważa, że sformułowania wprowadzone w ustawie o działalności reklamowej oraz 
w ustawie o ochronie rodziny naruszają postanowienia art. 26 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej dotyczące swobody świadczenia usług i swobodnego przepływu towarów?
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5. Jakie ewentualne działania prawne zamierza podjąć Komisja w odniesieniu do postępowania w 
sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego w związku z potencjalnym 
naruszeniem prawa UE?

6. Co Komisja sądzi o związku między naruszaniem praworządności a prawami osób LGBTI, w 
szczególności w odniesieniu do rozporządzenia w sprawie warunkowości w zakresie 
praworządności?

7. Jakie jest stanowisko Komisji w sprawie potencjalnego naruszenia przez Węgry art. 21 Karty 
praw podstawowych w związku z dyskryminującym wdrażaniem funduszy objętych 
zarządzaniem dzielonym, takich jak Europejski Fundusz Społeczny Plus?

8. Co Komisja sądzi na temat wdrażania strategii na rzecz równouprawnienia osób LGBTIQ na 
Węgrzech w kontekście tych zmian?

Przedłożone: 22.6.2021

Termin ważności: 23.9.2021


