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EHDOTUKSET 

Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa 

kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat 

ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy: 

A. ottaa huomioon, että Euroopan unionin perustana oleviin arvoihin kuuluvat muun 

muassa ihmisarvon kunnioittaminen, vapaus, kansanvalta, tasa-arvo, oikeusvaltio ja 

ihmisoikeuksien kunnioittaminen, vähemmistöihin kuuluvien oikeudet mukaan luettuina 

(SEU:n 2 artikla), ja että nämä arvot ovat yleismaailmallisia ja jäsenvaltioille yhteisiä; 

B. toteaa, että täysin kehittyneen kansalaisyhteiskunnan vapaa osallistuminen on tärkeä osa 

kaikkea demokraattista päätöksentekoa; 

C. toteaa unionin lainsäädännön olevan tulosta yhteisestä päätöksenteosta, johon kaikki 

jäsenvaltiot osallistuvat; 

D. toteaa, että unionin kansalainen on SEU:n 9 artiklan ja SEUT:n 20 artiklan mukaan 

jokainen, jolla on jonkin jäsenvaltion kansalaisuus, toteaa, että unionin kansalaisuus 

täydentää mutta ei korvaa jäsenvaltion kansalaisuutta; 

E. ottaa huomioon, että ulkoasiainvaliokunta kävi Unkarissa marraskuussa 2016; 

1. korostaa, että kaikkien jäsenvaltioiden on jaettava SEU:n 2 artiklaan kirjatut arvot ja 

vaalittava niitä, koska ne ovat unionin keskeisiä arvoja; 

2. muistuttaa, että SEU:n 2 artikla heijastaa kansainvälisen oikeuden sitovia ja 

vakiintuneita periaatteita, jotka kaikki jäsenvaltiot ovat hyväksyneet; korostaa siksi, että 

oikeusvaltioperiaatteen, demokratian ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen kaikilta osin, 

suojeleminen ja edistäminen ovat yhteinen vastuu ja merkitsevät velvoitetta, joka 

juontuu jo pelkästään kuulumisesta kansainväliseen yhteisöön; 

3. muistuttaa, että SEU:n 49 artiklan nojalla ehdokasmaiden on osoitettava täyttävänsä 

Kööpenhaminan kriteerit, jotta niistä voi tulla unionin jäseniä, ja komissio on 

velvollinen edellyttämään niiden noudattamista kaikilta osin; korostaa, että unionin 

jäseniksi päästyään jäsenvaltioilla on vastaava velvoite noudattaa oikeusvaltioperiaatetta 

ja sen olennaisia osatekijöitä ja varmistaa niiden suojelu ja että unionin oikeuteen 

kirjattu keskinäisen luottamuksen periaate ei vapauta jäsenvaltioita arvioimasta, miten 

muut jäsenvaltiot noudattavat unionin oikeutta ja miten ne etenkin kunnioittavat unionin 

oikeudessa tunnustettuja perusoikeuksia; 

4. muistuttaa, että SEU:n 2 artiklaan kirjattuja arvoja suojellaan 7 artiklan mukaisella 

menettelyllä; katsoo kuitenkin, että unionilla olisi oltava täydentävä ja jäsennellympi 

järjestelmä, jolla valvotaan ja arvioidaan SEU:n 2 artiklassa vahvistettujen periaatteiden 

noudattamista ja edistämistä; 

5. kehottaa jälleen kerran komissiota hyödyntämään täysipainoisesti Euroopan unionin 

perusoikeusviraston asiantuntemusta valvottaessa unionin perusoikeustilannetta ja 

ehdottamaan perusoikeusviraston perustamisasetuksen tarkistamista, jotta sille voidaan 

taata laajemmat ja itsenäisemmät valtuudet sekä paremmat henkilöresurssit ja 
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taloudelliset resurssit; 

6. muistuttaa, että Venetsian komission määritelmän mukaan oikeusvaltioperiaatteen 

olennaisia piirteitä ovat laillisuus, oikeusvarmuus ja mielivaltaisuuden kielto, 

oikeussuojan saatavuus, ihmisoikeuksien kunnioittaminen, syrjimättömyys ja 

yhdenvertaisuus lain edessä; on yhtä mieltä Venetsian komission kanssa tämän 

lausunnoissaan esittämistä huolenaiheista, jotka koskevat Unkarissa vuodesta 2011 

lähtien hyväksyttyä lainsäädäntöä, mukaan lukien maan perustuslaki ja siihen tehdyt 

muutokset; toteaa, että Venetsian komissio ilmoitti Unkarin perustuslain neljättä ja 

uusinta (17. kesäkuuta 2013) muutosta koskevassa lausunnossaan, että toteutetut 

toimenpiteet uhkaavat maan perustuslakituomioistuinta ja maan perustuslain 

perusperiaatteiden määräävää asemaa; muistuttaa, että Unkari on tunnustanut Venetsian 

komission liityttyään Euroopan neuvostoon vuonna 1990; 

7. korostaa Venetsian komission todenneen maassa vuonna 2011 annetun kansallisen 

korkea-asteen koulutuksen lain CCIV muuttamista koskevasta 4. huhtikuuta 2017 

annetusta laista XXV antamassaan lausunnossa, että viimeksi mainittu laki vaikuttaa 

erityisen ongelmalliselta, kun otetaan huomioon oikeusvaltioperiaate ja perusoikeuksia 

koskevat periaatteet sekä takeet ulkomaisille yliopistoille, jotka ovat jo sijoittautuneet 

Unkariin ja toimineet siellä laillisesti monen vuoden ajan; muistuttaa lisäksi, että 

komissio päätti viedä Unkarin Euroopan unionin tuomioistuimeen, koska kansallista 

korkea-asteen koulutusta koskeva laki, sellaisena kuin se on muutettuna 4. huhtikuuta 

2017, rajoittaa suhteettomasti unionin ja kolmansien maiden yliopistojen toimintaa, 

joten laki on muutettava unionin oikeuden mukaiseksi; 

8. toteaa jälleen kerran olevansa erittäin huolissaan Unkarin äskettäisistä tapahtumista, 

jotka vaarantavat oikeusvaltioperiaatteen ja SEU:n 2 artiklassa tarkoitetut periaatteet, 

kuten perustuslakijärjestelmän toimivuutta, oikeuslaitosten ja muiden instituutioiden 

riippumattomuutta ja keskinäisen valvonnan järjestelmällistä poistamista, 

sananvapautta, lehdistönvapautta, akateemista vapautta, muuttajien, 

turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten ihmisoikeuksia, kokoontumis- ja 

yhdistymisvapautta, oikeutta yhdenvertaiseen kohteluun, sosiaalisia oikeuksia, 

kansalaisjärjestöjen puolustamista sekä vähemmistöihin kuuluvien, kuten romanien, 

juutalaisten ja hblti-ihmisten, oikeuksia koskevat periaatteet; 

9. toteaa, että ilmaus ”kansalaisuus” osoittaa jo itsessään selkeää poliittista tahtoa ihmisten 

yhdenvertaisuuden kunnioittamiseen; korostaa, että unionin perustan muodostavat arvot 

ja periaatteet määrittelevät ympäristön, johon jokainen unionin kansalainen voi 

samaistua riippumatta kansalliseen identiteettiin kytkeytyvistä poliittisista tai 

kulttuurisista eroista; on huolissaan siitä, että julkisesti esitetään nationalistisia 

ajatuksia, jotka perustuvat Unkarin viranomaisten lanseeraamiin erottaviin 

identiteetteihin;  

10. ottaa huomioon, että Venetsian komissio on ilmoittanut, että Unkarin 

perustuslakituomioistuimen roolin rajoittamisen riskinä on, että se saattaa haitata vallan 

jakamista sekä ihmisoikeuksien ja oikeusvaltioperiaatteen suojelemista; on erityisen 

huolissaan siitä, että perustuslain tasolla on otettu uudelleen käyttöön määräyksiä, 

joiden olisi kuuluttava tavallisiin lakeihin ja joiden on jo todettu olevan perustuslain 

vastaisia, ja toteaa, että tavoitteena on ollut välttää perustuslainmukaisuuden valvonta; 
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suosittaa, että Unkarin kansallisen oikeusneuvoston toimintaa ja valtuuksia tarkastellaan 

uudelleen, jotta voidaan varmistaa, että se voi hoitaa tehtävänsä riippumattomana 

oikeudellisen itsehallinnon elimenä, ja edellyttää, että perustuslakituomioistuimen 

toimivalta palautetaan kaikilta osin;  

11. on huolissaan kansalaisjärjestöjen liikkumatilan supistumisesta ja pyrkimyksistä valvoa 

niitä ja rajoittaa niiden valmiuksia jatkaa laillista toimintaansa, kuten niin sanotun ”Seis, 

Soros” -lainsäädäntöpaketin (Stop Soros) hyväksymisestä; muistuttaa, että Venetsian 

komissio ilmoitti ulkomailta tukia saavia järjestöjä ja läpinäkyvyyttä koskevasta (ja 

17. kesäkuuta 2017 hyväksytystä) lakiehdotuksesta antamassaan lausunnossa, että 

tällainen laki olisi suhteeton ja puuttuisi asiattomalla tavalla yhdistymis- ja 

sananvapauteen, yksityisyyttä koskevaan oikeuteen ja syrjinnän kieltämiseen; 

12. pitää erittäin valitettavana, että Unkarin instituutiot käyttävät toisinaan vihamielistä ja 

harhaanjohtavaa retoriikkaa viitatessaan Euroopan unioniin ja että viranomaiset ovat 

tietoisesti hyväksyneet lainsäädäntöä, joka on vastoin unionin arvoja; muistuttaa SEU:n 

3 artiklan 1 ja 2 kohdassa asetetuista tavoitteista, jotka Unkari hyväksyi liittyessään 

unioniin vuonna 2004; muistuttaa, että Unkarin Euroopan unioniin liittyminen oli 

vapaaehtoinen teko, joka perustui kansalliseen suvereniteettiin ja josta vallitsi laaja 

yhteisymmärrys Unkarin poliittisella kentällä; 

13. korostaa, että rikkomusmenettely on osoittautunut rajoittuneeksi käsiteltäessä unionin 

arvojen järjestelmällistä loukkaamista, koska siinä keskitytään enimmäkseen teknisiin 

seikkoihin, jolloin hallitukset voivat ehdottaa muodollisia korjauskeinoja ja pitää 

samaan aikaan voimassa lait, jotka ovat vastoin unionin oikeutta; katsoo, että jos SEU:n 

4 artiklassa tarkoitettua vilpittömän yhteistyön periaatetta loukataan, komissiolla ei ole 

mitään oikeudellisia velvoitteita, jotka estäisivät sitä tukeutumasta rikkomustapauksiin 

voidakseen osoittaa käyttäytymismallin, joka merkitsee SEU:n 2 artiklan rikkomista; 

14. katsoo, että jos jäsenvaltion on todettu rikkoneen oikeusvaltioperiaatetta vakavasti ja 

toistuvasti, komission olisi käytettävä kaikkia mahdollisia tarjolla olevia välineitään 

puolustaakseen unionin perustan muodostavia perusarvoja, mukaan lukien SEU:n 

7 artiklan aktivoiminen; muistuttaa, että 25. lokakuuta 2016 annetussa parlamentin 

päätöslauselmassa suosituksista komissiolle demokratiaa, oikeusvaltiota ja 

perusoikeuksia koskevan EU:n järjestelmän perustamisesta1 pyydettiin komissiota 

antamaan syyskuuhun 2017 mennessä ehdotus demokratiaa, oikeusvaltiota ja 

perusoikeuksia koskevaksi unionin sopimukseksi; pitää valitettavana, että kyseistä 

ehdotusta ei ole vielä annettu, ja tähdentää, että on otettava pikaisesti käyttöön tehokas 

mekanismi, jolla turvataan unionin perusarvot, koska nykyään vallitsee epäsuhta sen 

välillä, millaisia velvoitteita ehdokasmaille asetetaan Kööpenhaminan kriteerien 

mukaisesti ja miten jäsenvaltiot soveltavat kyseisiä kriteereitä päästyään unionin 

jäseniksi; korostaa, että asianmukainen unionin perusarvojen loukkaamiseen 

reagoiminen edellyttää soveltuvien oikeudellisten välineiden ja poliittisen tahdon 

yhdistelmää; 

15. katsoo, että Unkarin nykyinen tilanne merkitsee selkeää vaaraa siitä, että SEU:n 

2 artiklassa tarkoitettuja arvoja loukataan vakavasti, mikä antaa aihetta käynnistää 

                                                 
1 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0409. 
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SEU:n 7 artiklan 1 kohdan mukainen menettely. 



 

AD\1149030FI.docx 7/8 PE615.423v01-00 

 FI 

TIEDOT HYVÄKSYMISESTÄ LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA 

Hyväksytty (pvä) 21.3.2018    

Lopullisen äänestyksen tulos +: 

–: 

0: 

15 

4 

5 

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 

jäsenet 

Gerolf Annemans, Michał Boni, Mercedes Bresso, Elmar Brok, Fabio 

Massimo Castaldo, Pascal Durand, Esteban González Pons, Danuta 

Maria Hübner, Alain Lamassoure, Jo Leinen, Morten Messerschmidt, 

Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Markus Pieper, Paulo Rangel, Helmut 

Scholz, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Barbara Spinelli, 

Claudia Țapardel, Kazimierz Michał Ujazdowski 

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 

varajäsenet 

Max Andersson, Pervenche Berès, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jérôme 

Lavrilleux, Cristian Dan Preda, Jasenko Selimovic, Rainer Wieland 

 



 

PE615.423v01-00 8/8 AD\1149030FI.docx 

FI 

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ  
LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA 

15 + 

ALDE Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jasenko Selimovic 

EFDD Fabio Massimo Castaldo 

GUE/NGL Helmut Scholz, Barbara Spinelli 

PPE Michał Boni, Danuta Maria Hübner 

S&D 
Pervenche Berès, Mercedes Bresso, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jo Leinen, Pedro Silva Pereira, Claudia 

Țapardel 

VERTS/ALE Max Andersson, Pascal Durand 

 

 

 

4 - 

ECR Morten Messerschmidt, Kazimierz Michał Ujazdowski 

ENF Gerolf Annemans 

PPE György Schöpflin 

 

 

 

5 0 

PPE Elmar Brok, Esteban González Pons, Alain Lamassoure, Markus Pieper, Paulo Rangel 

 

 

 


