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B8-0296/2017 

Euroopan parlamentin päätöslauselma Unkarin tilanteesta 

(2017/2656(RSP)) 

Euroopan parlamentti, joka 

– ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) ja erityisesti sen 2 ja 

6 artiklan, 

– ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan, 

– ottaa huomioon Euroopan ihmisoikeussopimuksen ja Euroopan 

ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännön, 

– ottaa huomioon ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen ja YK:n lukuisat 

ihmisoikeussopimukset, jotka sitovat kaikkia jäsenvaltioita, 

– ottaa huomioon 11. maaliskuuta 2014 annetun komission tiedonannon uudesta EU:n 

toimintakehyksestä oikeusvaltioperiaatteen vahvistamiseksi (COM(2014)0158), 

– ottaa huomioon 16. joulukuuta1 ja 10. kesäkuuta 20152 antamansa päätöslauselmat 

Unkarin tilanteesta ja 3. heinäkuuta 2013 antamansa päätöslauselman 

perusoikeustilanteesta: standardit ja käytännöt Unkarissa3, 16. helmikuuta 2012 

antamansa päätöslauselman Unkarin viimeaikaisesta poliittisesta kehityksestä4 ja 

10. maaliskuuta 2011 antamansa päätöslauselman tiedotusvälineitä koskevasta Unkarin 

lainsäädännöstä5, 

– ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan 

27. helmikuuta 2017 järjestämän kuulemisen Unkarin tilanteesta, 

– ottaa huomioon täysistunnossa 26. huhtikuuta 2017 käydyn keskustelun Unkarin 

tilanteesta, 

– ottaa huomioon 27 jäsenvaltion sekä Eurooppa-neuvoston, Euroopan parlamentin ja 

Euroopan komission johtajien 25. maaliskuuta 2017 antaman Rooman julistuksen, 

– ottaa huomioon Unkarin parlamentin 17. joulukuuta 2007 hyväksymän lain CLXVIII, 

joka koskee Euroopan unionista tehtyä sopimusta ja Euroopan yhteisön 

perustamissopimusta muuttavan Lissabonin sopimuksen vahvistamista, 

– ottaa huomioon Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen 27. huhtikuuta 

2017 antaman päätöslauselman 2162(2017), joka koskee hälyttäviä kehityskulkuja 

Unkarissa, kansalaisyhteiskuntaa rajoittavaa kansalaisjärjestöjä koskevaa lakiehdotusta 

                                                 
1 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2015)0461. 
2 EUVL C 407, 4.11.2016, s. 46. 
3 EUVL C 75, 26.2.2016, s. 52. 
4 EUVL C 249 E, 30.8.2013, s. 27. 
5 EUVL C 199 E, 7.7.2012, s. 154. 
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sekä European Central University -yliopiston mahdollista sulkemista, 

– ottaa huomioon Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutetun 8. maaliskuuta 2017 

antaman julkilausuman, joka koskee turvapaikanhakijoiden automaattisen pidättämisen 

mahdollistavaa Unkarin uutta lakia, sekä tämän Unkarin parlamentin puhemiehelle 

lähettämän, 27. huhtikuuta 2017 päivätyn kirjeen, jossa kehotetaan luopumaan 

ulkomailta rahoitettuja kansalaisjärjestöjä koskevasta lakiehdotuksesta, 

– ottaa huomioon komission tekemän päätöksen rikkomusmenettelyn käynnistämisestä 

Unkaria vastaan maan korkea-asteen koulutusta koskevaa lakia muuttavan lain vuoksi 

sekä muut, huhtikuun paketin yhteydessä käynnistetyt rikkomusmenettelyt, 

– ottaa huomioon komission vastineen Unkarissa järjestettyyn Brysselin-vastaiseen 

kansalliseen kuulemiseen (”Stop Brussels”), 

– ottaa huomioon komission jäsenen Avramopoulosin 28. maaliskuuta 2017 tekemän 

vierailun Unkariin, 

– ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan 

varapuheenjohtaja Timmermansille lähettämän kirjeen, jossa pyydettiin komissiolta 

lausuntoa rajavalvontamenettelyjä tiukentavia tiettyjä lakeja muuttavan lain 

yhdenmukaisuudesta turvapaikka-asioita koskevan unionin säännöstön kanssa sekä 

yhdenmukaisuudesta perusoikeuskirjan kanssa, kun kyseisessä laissa tarkoitettuja 

toimenpiteitä pannaan täytäntöön, 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan, 

A. ottaa huomioon, että unionin perustana olevat arvot ovat ihmisarvon kunnioittaminen, 

vapaus, kansanvalta, tasa-arvo, oikeusvaltio ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen, 

vähemmistöihin kuuluvien oikeudet mukaan luettuina, ja että nämä arvot ovat 

yleismaailmallisia ja jäsenvaltioille yhteisiä (SEU:n 2 artikla);  

B. ottaa huomioon, että Euroopan unionin perusoikeuskirja on osa unionin 

primaarioikeutta, jossa kielletään kaikenlainen syrjintä, joka perustuu sukupuoleen, 

rotuun, ihonväriin tai etniseen taikka yhteiskunnalliseen alkuperään, geneettisiin 

ominaisuuksiin, kieleen, uskontoon tai vakaumukseen, poliittisiin tai muihin 

mielipiteisiin, kansalliseen vähemmistöön kuulumiseen, varallisuuteen, syntyperään, 

vammaisuuteen, ikään tai sukupuoliseen suuntautumiseen tai muuhun sellaiseen 

seikkaan; 

C. ottaa huomioon, että perusoikeuskirjassa edellytetään, että taiteen ja tieteellisen 

tutkimuksen vapaus turvataan ja akateemista vapautta kunnioitetaan; ottaa huomioon, 

että perusoikeuskirjassa taataan myös vapaus perustaa oppilaitoksia demokratian 

periaatteita kunnioittaen; 

D. toteaa, että yhdistymisvapautta olisi suojeltava ja että aktiivisella 

kansalaisyhteiskunnalla on ratkaiseva rooli edistettäessä kansalaisten osallistumista 

demokraattisiin prosesseihin ja huolehdittaessa oikeudellisten velvoitteiden mukaisesta 

hallitusvastuusta, mukaan lukien perusoikeuksien ja ympäristön suojeleminen ja 

korruption torjuminen; 
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E. toteaa, että oikeus turvapaikkaan on taattu 28. heinäkuuta 1951 tehdyn Geneven 

yleissopimuksen ja siihen 31. tammikuuta 1967 liitetyn, pakolaisten asemaa koskevan 

pöytäkirjan määräysten nojalla ja SEU:n sekä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 

sopimuksen (SEUT) mukaisesti; 

F. ottaa huomioon, että Unkari on ollut unionin jäsenvaltio vuodesta 2004 lähtien ja että 

mielipidetiedustelujen mukaan selvä enemmistö Unkarin kansalaisista kannattaa maan 

EU-jäsenyyttä; 

G. toteaa, että Unkarin äskettäiset kehityskulut ja erityisesti rajavalvonta- ja 

turvapaikkamenettelyjen tiukentamista koskevia tiettyjä lakeja muuttava laki, korkea-

asteen koulutusta koskevaa lakia muuttava laki ja ehdotettu laki, joka koskee ulkomailta 

tukea saavien järjestöjen avoimuutta (Unkarin parlamentin lakiehdotus T/14967), ovat 

herättäneet huolta niiden yhdenmukaisuudesta unionin oikeuden ja perusoikeuskirjan 

kanssa; 

1. muistuttaa, että unionin kaikkien jäsenvaltioiden on vaalittava SEU:n 2 artiklaan 

kirjattuja arvoja; 

2. kehottaa perussopimusten täytäntöönpanoa valvovaa komissiota arvioimaan 

perusteellisesti Unkarin tilannetta ja antamaan maan hallitukselle täyden tukensa, jotta 

esille nostettuihin huolenaiheisiin löydettäisiin soveltuvia ratkaisuja; 

3. kehottaa Unkarin hallitusta käymään vuoropuhelua komission kanssa; toteaa jälleen 

kerran, että kummankin osapuolen olisi käytävä vuoropuhelua objektiivisesti, näyttöön 

perustuen ja yhteistyön hengessä; 

4. kehottaa Unkarin hallitusta noudattamaan tätä odotellessa Euroopan neuvoston 

parlamentaarisen yleiskokouksen 27. huhtikuuta 2017 antamassa päätöslauselmassa 

2162(2017) esitettyjä suosituksia; 

5. kehottaa kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokuntaa jatkamaan 

keskustelua ja toteuttamaan tarvittavia toimenpiteitä, jos Unkarin hallitus ei reagoi 

tilanteeseen asianmukaisesti komission asettamassa määräajassa ja jos todetaan, että on 

olemassa selvä riski siitä, että SEU:n 2 artiklaan kirjattuja arvoja loukataan vakavasti; 

6. kehottaa komissiota pitämään parlamentin ajan tasalla arviointiensa suhteen; 

7. toteaa, että tarvitaan säännöllistä valvontaa ja vuoropuhelua, johon kaikki jäsenvaltiot 

sekä neuvosto, komissio ja parlamentti osallistuvat, jotta voidaan turvata demokratiaa, 

perusoikeuksia ja oikeusvaltioperiaatetta koskevat unionin perusarvot ja välttää 

kaksoisstandardeja, kuten sen 25. lokakuuta 2016 antamassa demokratiaa, 

oikeusvaltiota ja perusoikeuksia koskevan EU:n järjestelmän perustamista käsittelevässä 

päätöslauselmassa1 todetaan; 

8. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komissiolle, neuvostolle, 

Unkarin presidentille, hallitukselle ja parlamentille, jäsenvaltioiden hallituksille ja 

parlamenteille ja Euroopan neuvostolle. 

                                                 
1 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0409. 


