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(6) Oma 2003. aasta teatises Euroopa 

Liidu lepingu artikli 7 kohta loetles 

komisjon paljusid teabeallikaid, mida võtta 

ühiste väärtuste austamise ja edendamise 

jälgimisel arvesse, nagu rahvusvaheliste 

organisatsioonide ja vabaühenduste 

aruanded ning piirkondlike ja 

rahvusvaheliste kohtute otsused. Suur hulk 

riigi, Euroopa ja rahvusvahelise tasandi 

osalejaid, sealhulgas liidu institutsioonid ja 

asutused, Euroopa Nõukogu, Euroopa 

Julgeoleku- ja Koostööorganisatsioon 

(OSCE), Ühinenud Rahvaste 

Organisatsioon (ÜRO) ning arvukad 

kodanikuühiskonna organisatsioonid, on 

väljendanud suurt muret demokraatia, 

õigusriigi ja põhiõiguste olukorra pärast 

Ungaris, kuid neid tuleb pidada 

õiguslikult mittesiduvateks arvamusteks, 

sest ainult Euroopa Liidu Kohus võib 

tõlgendada aluslepingute sätteid. 

(6) Oma 2003. aasta teatises Euroopa 

Liidu lepingu artikli 7 kohta loetles 

komisjon paljusid teabeallikaid, mida võtta 

ühiste väärtuste austamise ja edendamise 

jälgimisel arvesse, nagu rahvusvaheliste 

organisatsioonide ja vabaühenduste 

aruanded ning piirkondlike ja 

rahvusvaheliste kohtute otsused. Suur hulk 

riigi, Euroopa ja rahvusvahelise tasandi 

osalejaid, sealhulgas liidu institutsioonid ja 

asutused, Euroopa Nõukogu, Euroopa 

Julgeoleku- ja Koostööorganisatsioon 

(OSCE), Ühinenud Rahvaste 

Organisatsioon (ÜRO) ning arvukad 

kodanikuühiskonna organisatsioonid, on 

väljendanud suurt muret demokraatia, 

õigusriigi ja põhiõiguste olukorra pärast 

Ungaris. 
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 (35 a) 9. augustil 2018 sai teatavaks, et 

Ungari valitsus kavatseb tühistada 

soouuringute magistriprogrammi avalik-

õiguslikus Eötvös Lorándi ülikoolis 

(ELTE) ja keelduda tunnistamast 

eraõigusliku Kesk-Euroopa Ülikooli välja 

antud magistrikraadi soouuringutes. 

Euroopa Parlament juhib tähelepanu 

sellele, et Ungaris on avalikus arutelus 

olnud ülekaalus soo mõiste 

väärtõlgendamine, ning taunib sellist 

mõistete „sugu“ ja „sooline 

võrdõiguslikkus“ tahtlikku 

väärtõlgendamist. Euroopa Parlament 

mõistab hukka rünnakud vaba õpetamise 

ja teaduse vastu, eriti soouuringute vastu, 

mille eesmärk on analüüsida 

võimusuhteid, diskrimineerimist ja soolisi 

suhteid ühiskonnas ja leida lahendusi 

ebavõrdsuse vormidele ning millest on 

saanud laimukampaaniate sihtmärk. 

Euroopa Parlament nõuab, et 

haridusvabaduse demokraatlik 

aluspõhimõte taastataks täielikult ja seda 

kaitstaks. 

Or. en 
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 (65 a)  Juhib tähelepanu Euroopa 

Komisjoni poolt 19. juulil 2018. aastal 

algatatud rikkumismenetlusele ja 

Euroopa Inimõiguste Kohtu arvamusele 

seoses 2018. aasta suvel vastu võetud 

varjupaigaalaste õigusaktidega Ungaris, 

millega rikutakse Euroopa Liidu 

varjupaigaõigust, keelates pagulaste 

toitlustamise transiidikeskustes. 

Or. en 

 

 


