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ETTEPANEKUD 

Põhiseaduskomisjon palub vastutaval kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjonil 

lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

A. arvestades, et Euroopa Liidu alusväärtused on inimväärikuse austamine, vabadus, 

demokraatia, võrdsus, õigusriik ja inimõiguste, kaasa arvatud vähemuste hulka 

kuuluvate isikute õiguste austamine (ELi lepingu artikkel 2), ning et need väärtused on 

universaalsed ja liikmesriikidele ühised; 

B. arvestades, et täielikult välja arenenud kodanikuühiskonna vaba osalemine on iga 

demokraatliku otsustusprotsessi põhiaspekt; 

C. arvestades, et liidu seadusandlus on kollektiivse otsustusprotsessi tulemus, milles 

osalevad kõik liikmesriigid; 

D. arvestades, et ELi lepingu artikli 9 ja ELi toimimise lepingu artikli 20 kohaselt on liidu 

kodanik iga isik, kellel on mõne liikmesriigi kodakondsus; arvestades, et Euroopa Liidu 

kodakondsus täiendab, kuid ei asenda liikmesriigi kodakondsust; 

E. arvestades, et põhiseaduskomisjon (AFCO) külastas Ungarit 2016. aasta novembris; 

1. rõhutab, et kõik liikmesriigid peavad ELi lepingu artiklis 2 sätestatud väärtusi jagama ja 

järgima, kuna need on Euroopa Liidu põhiväärtused; 

2. tuletab meelde, et ELi lepingu artikkel 2 kajastab rahvusvahelise õiguse siduvaid ja 

väljakujunenud põhimõtteid, mille kõik liikmesriigid on heaks kiitnud; rõhutab seetõttu, 

et õigusriigi, demokraatia ja inimõiguste täielik austamine, kaitsmine ja edendamine on 

ühine vastutus ja kohustus, mis tuleneb pelgast kuulumisest rahvusvahelisse kogukonda; 

3. tuletab meelde, et ELi lepingu artikli 49 kohaselt peavad kandidaatriigid liidu liikmeks 

saamiseks tõendama, et nad täidavad Kopenhaageni kriteeriume, ning komisjonil on 

kohustus nõuda nende täielikku järgimist; rõhutab, et kui riik on liidu liikmeks saanud, 

on tal samasugune kohustus õigusriiki ja selle põhielemente austada ja kaitsta, ning et 

liidu õiguses sätestatud vastastikuse usalduse põhimõte ei vabasta liikmesriike 

ülesandest hinnata, kas teised liikmesriigid järgivad liidu õigust ja eriti liidu õiguses 

tunnustatud põhiõigusi; 

4. tuletab meelde, et ELi lepingu artiklis 2 sätestatud väärtusi kaitseb artiklis 7 sätestatud 

kord, kuid on siiski arvamusel, et liidul peaks olema ELi lepingu artiklis 2 sätestatud 

põhimõtete järgimise ja edendamise jälgimiseks ja hindamiseks täiendav ja rohkem 

struktureeritud raamistik; 

5. kordab komisjonile esitatud üleskutset kasutada täiel määral ära Euroopa Liidu 

Põhiõiguste Ameti (FRA) oskusteavet põhiõiguste olukorra jälgimisel liidus ning teeb 

ettepaneku vaadata FRA asutamismäärus läbi, et anda ametile laiemad volitused ja 

suurem sõltumatus, aga ka rohkem inimressursse ja rahalisi vahendeid; 

6. tuletab meelde, et Veneetsia komisjon määras kindlaks õigusriigi põhitunnused, milleks 

on seaduslikkus, õiguskindlus ja omavoli lubamatus, õiguskaitse kättesaadavus, 
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inimõiguste austamine, diskrimineerimise keeld ja võrdsus seaduse ees; jagab muret, 

mida Veneetsia komisjon on väljendanud oma arvamustes Ungari õigusaktide kohta 

alates 2011. aastast, sealhulgas põhiseadust ja selle hilisemaid muudatusi käsitlevates 

arvamustes; tuletab meelde, et Veneetsia komisjon järeldas oma 17. juuni 2013. aasta 

arvamuses neljanda ja kõige äsjasema Ungari põhiseaduse muudatuse kohta, et Ungari 

võetud meetmed kujutavad endast ohtu põhiseaduslikkuse järelevalvele ja Ungari 

põhiseaduse aluspõhimõtete ülimuslikkusele; tuletab meelde, et Ungari tunnustab 

Veneetsia komisjoni alates Euroopa Nõukoguga ühinemisest 1990. aastal; 

7. tuletab meelde, et Veneetsia komisjon märkis oma arvamuses 4. aprilli 2017. aasta 

XXV seaduse kohta, millega muudetakse riiklikku kõrgharidust käsitlevat 2011. aasta 

CCIV seadust, et selline õigusakt tundub olevat väga problemaatiline selles osas, mis 

puudutab õigusriigi põhimõtet ja põhiõigusi ning tagatisi välismaistele ülikoolidele, kes 

juba Ungaris asuvad ja on seal palju aastaid seaduslikult tegutsenud; tuletab ühtlasi 

meelde, et Euroopa Komisjon otsustas kaevata Ungari Euroopa Liidu Kohtusse seetõttu, 

et Ungari riiklik kõrghariduse seadus (mida muudeti 4. aprillil 2017) piirab 

ebaproportsionaalselt liidu ja kolmandate riikide ülikoolide tegevust ning see tuleb viia 

uuesti kooskõlla liidu õigusega; 

8. väljendab veel kord sügavat muret hiljutiste arengute pärast Ungaris, mis ohustavad 

õigusriiki ja takistavad ELi lepingu artiklis 2 sätestatud põhimõtete kohaldamist, 

sealhulgas need, mis puudutavad põhiseadusliku süsteemi toimimist, kohtusüsteemi ja 

muude institutsioonide sõltumatust ning kontrolli- ja tasakaalustusmeetmete 

süstemaatilist kaotamist, väljendus-, ajakirjandus- ja akadeemilist vabadust, rändajate, 

varjupaigataotlejate ja pagulaste inimõigusi, kogunemis- ja ühinemisvabadust, õigust 

võrdsele kohtlemisele, sotsiaalseid õigusi, kodanikuühiskonna organisatsioonide kaitset 

ning vähemuste hulka kuuluvate inimeste, sh romade, juutide ja LGBTI-inimeste õigusi; 

9. märgib, et kodakondsuse mõiste kätkeb endas selget poliitilist tahet austada üksikisikute 

võrdõiguslikkust; rõhutab, et liidu alusväärtused ja -põhimõtted moodustavad sfääri, 

millega iga Euroopa kodanik saab end samastada, olenemata rahvusliku identiteediga 

seotud poliitilistest või kultuurilistest erinevustest; on mures selle pärast, et Ungari 

ametiisikud on hakanud avalikult väljendama muid identiteete välistavaid 

natsionalistlikke ideid; 

10. märgib, et Veneetsia komisjoni arvamuse kohaselt toob Ungari konstitutsioonikohtu 

rolli piiramine kaasa olukorra, mis võib negatiivselt mõjutada võimude lahusust, 

inimõiguste kaitset ja õigusriigi põhimõtteid; on eriti mures selle pärast, et 

põhiseaduslikkuse järelevalvest kõrvalehoidumiseks püütakse põhiseaduse tasandil 

uuesti kehtestada sätteid, mis peaksid kuuluma üldõiguse kohaldamisalasse ja mis on 

juba tunnistatud põhiseadusega vastuolus olevaks; soovitab vaadata läbi riikliku 

kohtunõukogu toimimise ja volitused tagamaks, et ta saab täita oma rolli Ungari 

sõltumatu kohtuomavalitsuse asutusena, ning nõuab konstitutsioonikohtu pädevuse 

täielikku taastamist; 

11. peab murettekitavaks kodanikuühiskonna organisatsioonide tegevusruumi ahenemist 

ning katseid kontrollida valitsusväliseid organisatsioone ja piirata nende suutlikkust teha 

oma õiguspärast tööd, näiteks nn „Stop Sorose“ õigusaktide paketi vastuvõtmisega; 

tuletab meelde, et Veneetsia komisjon märkis oma arvamuses seaduseelnõu kohta, mis 
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käsitleb välismaalt toetust saavate organisatsioonide läbipaistvust (kinnitatud 17. juunil 

2017), et selline õigusakt riivaks ebaproportsionaalselt ja tarbetult ühinemis- ja 

väljendusvabadust, õigust eraelu puutumatusele ja diskrimineerimise keeldu; 

12. peab väga kahetsusväärseks vaenulikku ja eksitavat retoorikat, mida Ungari 

institutsioonides mõnikord Euroopa Liidust rääkides kasutatakse, ning asjaolu, et 

ametivõimud on teinud kaalutletud otsuse võtta vastu liidu väärtustega otseselt 

vastuolus olevaid õigusakte; meenutab, et Ungari nõustus 2004. aastal liitu astudes 

saavutama ELi lepingu artikli 3 lõigetes 1 ja 2 sätestatud eesmärgid; tuletab meelde, et 

Euroopa Liiduga ühinemine oli riiklikule suveräänsusele tuginev vabatahtlik samm ning 

selles küsimuses valitses laiapõhjaline konsensus kogu Ungari poliitilise spektri 

ulatuses; 

13. rõhutab, et rikkumismenetlus on osutunud liidu väärtuste süstemaatilise rikkumise 

lahendamisel ebapiisavaks, kuna see keskendub peamiselt tehnilistele küsimustele, mis 

võimaldab valitsustel pakkuda välja formaalseid lahendusi, jättes samal ajal liidu 

õigusega vastuolus olevad õigusaktid kehtima; on seisukohal, et ELi lepingu artiklis 4 

sätestatud lojaalse koostöö põhimõtte rikkumise korral ei ole komisjonil mingit 

õiguslikku takistust, mis keelaks tal tugineda rikkumise juhtumitele, mis annaksid alust 

pidada seda olukorraks, mis kokkuvõttes tähendab ELi lepingu artikli 2 rikkumist; 

14. on seisukohal, et kui on kindlaks tehtud, et mõni liikmesriik rikub tõsiselt ja jätkuvalt 

õigusriigi põhimõtet, peaks komisjon kasutama liidu aluseks olevate põhiväärtuste 

kaitsmiseks kõiki tema käsutuses olevaid vahendeid, sealhulgas ELi lepingu artiklit 7; 

tuletab meelde, et Euroopa Parlamendi 25. oktoobri 2016. aasta resolutsioonis 

soovitustega komisjonile ELi demokraatia, õigusriigi põhimõtte ja põhiõiguste 

mehhanismi loomise kohta1 paluti komisjonil esitada 2017. aasta septembriks ettepanek 

sõlmida demokraatiat, õigusriigi põhimõtet ja põhiõigusi käsitlev liidu pakt; peab 

kahetsusväärseks, et seda ettepanekut ei ole veel esitatud, ning rõhutab vajadust luua 

kiiresti tõhus mehhanism liidu põhiväärtuste kaitsmiseks, arvestades vastuolu, mis on 

tekkinud Kopenhaageni kriteeriumidest tulenevate kandidaatriikide kohustuste ning 

nende kriteeriumide kohaldamise vahel liikmesriikide poolt pärast liiduga ühinemist; 

rõhutab, et asjakohaseks reageerimiseks liidu põhiväärtuste rikkumisele on vaja 

piisavaid õiguslikke vahendeid ja poliitilist tahet; 

15. on seisukohal, et praegune olukord Ungaris kujutab endast selget ohtu, et ELi lepingu 

artiklis 2 osutatud väärtusi võidakse tõsiselt rikkuda, mis annab aluse algatada ELi 

lepingu artikli 7 lõikes 1 sätestatud menetlus. 

                                                 
1 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2016)0409. 
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