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ETTEPANEKUD 

Kultuuri- ja hariduskomisjon palub vastutaval kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade 

komisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

Siseriikliku kõrgharidusseaduse muutmise seadus 

1. tõdeb, et kuna hariduse valdkonnas puuduvad ühtsed liidu normid või mudelid, on 

Ungari valitsuse ülesanne kehtestada ja korrapäraselt läbi vaadata kõige asjakohasem 

reguleeriv raamistik, mida kohaldatakse Ungari territooriumil asuvate välisriikide 

ülikoolide suhtes, samuti püüda seda raamistikku parandada, nagu on märgitud ka 

Veneetsia komisjoni järeldustes; rõhutab siiski, et Euroopa Liidu toimimise lepingu 

artikli 165 kohaselt aitab Euroopa Liit kaasa kvaliteetse hariduse arendamisele, 

ergutades liikmesriikidevahelist koostööd, ning vajaduse korral toetades ja täiendades 

nende tegevust, tunnustades samas täielikult liikmesriikide vastutust õpetamise sisu ja 

haridussüsteemide korralduse eest ning nende kultuurilist ja keelelist mitmekesisust; 

rõhutab lisaks, et Ungari valitsuse rakendatavad haridust käsitlevad seadused peavad 

olema täielikult kooskõlas siseturu vabaduste ja põhiõigustega; 

2. juhib tähelepanu sellele, et Euroopa Nõukogu Parlamentaarne Assamblee küsis 2017. 

aasta aprillis pärast seda, kui Ungaris võeti vastu siseriikliku kõrgharidusseaduse 

muutmise seadus, Veneetsia komisjoni arvamust ning Veneetsia komisjon teatas oma 

lõppjäreldustes, et rangemate eeskirjade kehtestamine koos rangete tähtaegadega ja 

tõsiste õiguslike tagajärgedega välisriikide ülikoolidele, kes on Ungaris asunud ja 

seaduslikult tegutsenud juba palju aastaid, on õigusriigi põhimõtte ja põhiõiguste 

austamise vaatepunktist äärmiselt problemaatiline; 

3. tunnustab seda, et Ungari valitsus on täitnud mõned nõuetest, mis esitati Euroopa 

Parlamendi 17. mai 2017. aasta resolutsioonis olukorra kohta Ungaris, eriti mis 

puudutab siseriikliku kõrgharidusseaduse muutmise seaduses sätestatud tähtaegade 

peatamist ja kõneluste alustamist vastavate USAs Kesk-Euroopa Ülikooliga tegelevate 

pädevate ametiasutustega; peab siiski kahetsusväärseks, et Ungari peaminister ei ole 

endiselt allkirjastanud Ungari ja Kesk-Euroopa Ülikooli asukohariigi valitsuse vahelist 

koostöölepingut, mis on valmis juba eelmisest aastast; peab lisaks kahetsusväärseks, et 

Ungari valitsus ei ole tagasi võtnud siseriikliku kõrgharidusseaduse muutmise seadust; 

4.  märgib lisaks sellele, et tähtaegade peatamisest pikemaks ajaks ei piisa ülikoolidele ning 

nende õppejõududele ja üliõpilastele tuleviku planeerimiseks vajaliku kindlustunde 

tagamiseks; väljendab sellega seoses heameelt asjaolu üle, et Ungari ametivõimud 

külastasid 13. aprillil 2018 Ameerika Ühendriikide New Yorgi osariiki, et lahendada 

allesjäänud reservatsioonid seoses Kesk-Euroopa Ülikooliga; peab siiski 

kahetsusväärseks, et koostööleping Ungari valitsuse ja Kesk-Euroopa Ülikooli 

asukohariigi valitsuse vahel on endiselt allkirjastamata ja ratifitseerimata, kuigi Ungari 

ametiasutused teatasid külaskäigu ajal, et Kesk-Euroopa Ülikool vastab nüüd 

õigusaktile Lex CEU; kutsub Ungari valitsust üles deblokeerima New Yorgi osariigiga 

juba läbi räägitud Kesk-Euroopa Ülikooli koostöölepingu ja selle allkirjastama, et Kesk-

Euroopa Ülikool saaks oma tegevust täies ulatuses jätkata;  

5. peab kahetsusväärseks, et õigusvaidlust komisjoni ja Ungari valitsuse vahel seoses 
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siseriikliku kõrgharidusseaduse muutmise seadusega ei ole seni lahendatud, mistõttu 

komisjon esitas hagi Euroopa Liidu Kohtusse; rõhutab, et Ungaril on õigus oma 

haridusseadustele, kuid need ei tohi olla vastuolus siseturu vabadustega, eriti teenuste 

osutamise vabaduse ja asutamisvabadusega, samuti õigusega akadeemilisele 

vabadusele, õigusega haridusele ja ettevõtlusvabadusega, mis on sätestatud Euroopa 

Liidu põhiõiguste hartas; 

Roma laste eraldamine 

6. väljendab muret selle pärast, et roma laste igapäevane mitmekordne diskrimineerimine 

üldiselt ja eraldamine haridusvaldkonnas on Ungaris ja teistes Euroopa riikides jätkuvalt 

sügavalt juurdunud ja struktuurne nähtus, mis soodustab romade sotsiaalset tõrjutust 

ning vähendab nende võimalusi integreeruda haridussüsteemi, tööturule ja ühiskonda 

tervikuna; tuletab meelde, et komisjon on teinud romade eraldamise probleemi osas 

mitmeid soovitusi ja kutsub seetõttu Ungari valitsust üles neid soovitusi järgima ja 

rakendama tõhusaid meetmeid; 

Meediapoliitika 

7. on seisukohal, et komisjon ei olnud 2010. aasta meediat käsitlevate õigusaktide 

läbivaatamisel piisavalt põhjalik ning ei võtnud arvesse Euroopa Liidu toimimise 

lepingu artiklis 2 sätestatud väärtuseid; tuletab meelde, et 2015. aasta juunis avaldas 

Veneetsia komisjon oma arvamuse meediat käsitlevate õigusaktide kohta Ungaris, 

nentides, et mitu küsimust vajavad esmajärjekorras läbivaatamist, juhul kui Ungari 

ametiasutused soovivad mitte ainult parandada meediavabaduse olukorda riigis, vaid ka 

avalikku arvamust meediavabadusest; 

8. leiab, et puudulike ristomandi eeskirjadega 2010. aasta meediaseadus moonutas 

meediaturgu ja viis selle tasakaalust välja; rõhutab, et Ungari turg on koondunud, paljud 

kohalikud sõltumatud jaamad on kadunud ning kahanenud on ka varem õitsenud 

kogukonnaraadiote turusegment; on veendunud, et meedia omandisuhete läbipaistvust 

tuleb suurendada, eriti juhul, kui meediaväljaanne on saanud rahastust avaliku sektori 

vahenditest; 

9. on arvamusel, et meedianõukogu (kuhu alates 2010. aastast saab liikmeid delegeerida 

ainult valitsev erakond) aitas aktiivselt raadioturgu vastavalt valitseva poliitika 

vajadustele ümber struktureerida; on nördinud asjaolu pärast, et meedianõukogu ei ole 

suutnud meedias tagada isegi minimaalsel tasemel tasakaalu; 

10. toonitab, et riigi reklaamikulutused eelistavad ebaproportsionaalsel määral teatavaid 

meediaettevõtteid teistele; juhib tähelepanu sellele, et 2017. aastal olid riigi kulutused 

suuremad kui kunagi varem ning et riigi reklaamid antakse enamasti valitsusele 

lojaalsele meediale, mida valdavalt kontrollivad oligarhid; 

11. tuletab meelde, et 2017. aasta mais võttis Ungari parlament vastu seaduse, millega 

tõsteti riigi reklaamimaksu 5,3 %-lt 7,5 %-le, mis tekitab muret võimaliku surve pärast 

riigi järelejäänud sõltumatule meediale; väljendab muret asjaolu pärast, et erakondade 

reklaamimine on avalikus ja erameedias lubatud ainult juhul, kui see on tasuta, mis on 

tõstatanud küsimusi seoses teabele juurdepääsu piiramisega, kuna erameedia ei pruugi 

olla valmis tasuta reklaami levitama; on seisukohal, et tuleb tagada, et avalikud 
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reklaamilepingud sõlmitakse meediaga õiglasel ja läbipaistval viisil; 

12. toonitab, et nn avalik-õiguslik ringhäälinguorganisatsioon (MTVA), mis hõlmab kogu 

avalik-õiguslikku raadiot ja televisiooni, levitab kriitikavabalt valitsuse sõnumeid, 

kajastades järjepidevalt eeskätt valitsuse korraldatud pagulastevastaseid või Stop-Soros 

kampaaniaid; rõhutab, et avalik-õiguslik telekanal M1 pakub 24-tunnise uudistekanalina 

varasemast rohkem võimalusi propaganda ning valitsuse sõnumite edastamiseks; 

13. juhib tähelepanu sellele, et avalik-õiguslik ringhäälinguorganisatsioon ei vasta 

läbipaistvuse nõuetele, see ei paku avalikult kättesaadavat teavet avaliku sektori 

rahalistest vahenditest tehtavate kulutuste jälgimiseks ning erinevalt paljudest Euroopa 

ringhäälinguorganisatsioonidest puudub sellel aastaaruanne ning pole teada, kuidas on 

selles määratletud avalike teenuste osutamise kohustused või kuidas neid täidetakse; 

14.  rõhutab, et meediavabadus ja mitmekesisus on Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklis 

11 sätestatud põhiõigused ning demokraatlike ühiskondade alustalad; nõuab seetõttu 

tungivalt, et Ungari valitsus tagaks meediavabaduse ja mitmekesisuse kui Euroopa 

Liidu alusväärtuse; 

15. rõhutab viitega alles hiljuti Economist Intelligence Uniti (EIU) poolt avaldatud 

demokraatiaindeksile 2017 ning Piirideta Reporterite maailma pressivabaduse indeksile 

2017, et Ungaris on riigi sekkumise ja üha suurema riigi kontrolli tõttu meediavabadus 

ja mitmekesisus olnud viimastel aastatel tõsine probleem; peab sellega seoses 

kahetsusväärseks Ungari ühe kõige vanema ja mainekama ajalehe Népszabadság müüki 

ja järgnenud sulgemist; 

16. rõhutab, et sõltumatu meedia ajakirjanikke takistatakse nende töös sageli oluliselt, 

meediaväljaannetel keelatakse tihti parlamendihoonesse siseneda ning ajakirjanikele 

mõeldud kohad parlamendis küsimuste esitamiseks ja poliitikute intervjueerimiseks on 

piiratud;  

17. on mures, et pärast seda, kui valitsusele lähedal seisvad oligarhid võtsid üle Ungari 

viimased sõltumatud piirkondlikud ajalehed, on Ungari valitsus hiljuti laiendanud 

kontrolli meedia üle ja meedia koondumine on Piirideta Reporterite teatel saavutanud 

Ungaris enneolematu ja groteskse taseme; on veendunud, et meedia omandisuhete 

läbipaistvust tuleb suurendada, eriti juhul, kui ettevõtjaga on sõlmitud riigihankeleping;  

18. peab kahetsusväärseks, et valitsusele lähedal seisev uudiste veebisait 888.hu avaldas 

hiljuti musta nimekirja ajakirjanikest, kes töötavad välismaa meedia heaks ja keda 

nimetatakse ”Sorose välismaa propagandistideks“, mis on selgelt vastuolus 

meediavabaduse põhimõttega; 

Valitsusvälised organisatsioonid 

19.  peab murettekitavaks kodanikuühiskonna organisatsioonide tegevusruumi ahenemist 

Ungaris; peab kahetsusväärseks Ungari valitsuse katseid kontrollida valitsusväliseid 

organisatsioone ja piirata nende suutlikkust teha oma õiguspärast tööd, näiteks 

valitsusväliseid organisatsioone käsitleva õigusaktiga Lex NGO ja õigusaktide paketiga 

Lex Stop Soros; 
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20.  juhib tähelepanu asjaolule, et välisriikidelt rahastust saavaid valitsusväliseid 

organisatsioone käsitlev õigusakt Lex NGO sekkub alusetult Euroopa Liidu põhiõiguste 

hartas sätestatud põhiõigustesse, eelkõige õigusesse ühinemisvabadusele, õigusaktiga 

kehtestatakse põhjendamatud ja ebaproportsionaalsed piirangud kapitali vabale 

liikumisele ja lisaks tekivad kahtlused, kas järgitakse õigust eraelu puutumatusele ja 

isikuandmete kaitset; toonitab, et komisjon oli seetõttu sunnitud algatama seoses 

õigusaktiga Lex NGO Euroopa Liidu Kohtus menetluse; peab äärmiselt 

kahetsusväärseks, et hoolimata kohtumenetlusest Euroopa Liidu Kohtus Lex 

NGOküsimuses, esitas Ungari valitsus uue õigusakti ettepaneku, nn Lex Stop Soros, 

millega püütakse veelgi piirata ühinemisvabadust ja valitsusväliste organisatsioonide 

tegevust; peab kahetsusväärseks Ungari valitsuse kavatsust sulgeda sunniviisiliselt kõik 

Sorose rahastatavad valitsusvälised organisatsioonid ning nõuet, et valitsusvälistel 

organisatsioonidel oleks rände valdkonnas töötamiseks saadud riigilt luba; tunneb 

sügavat muret selle pärast, et kavandatavad seadused võivad saada ELis eeskujuks, mis 

õõnestab inimõiguste austamise eest võitlevate kodanikuühiskonna organisatsioonide 

väärtuslikku tööd – see on oht, millele Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet on hiljuti 

tähelepanu juhtinud; juhib tähelepanu asjaolule, et valitsuserakond on loonud 

võrgustiku valitsuse kontrollitavatest valitsusvälistest organisatsioonidest, mida 

toetatakse avaliku sektori vahenditest ning mille peamine tegevus seisneb valitsuse 

sõnumite kajastamises ning meeleavalduste korraldamises valitsuse poolel; 

Üldist 

21. on veendunud, et olukord Ungaris kõrghariduse, romade hariduse, meediavabaduse ja 

mitmekesisuse ning valitsusväliste organisatsioonide valdkonnas kujutab endast selget 

ohtu, et rikutakse oluliselt Euroopa Liidu lepingu artiklis 2 osutatud väärtusi; nõuab 

seetõttu tungivalt, et komisjon kasutaks jätkuvalt kõiki aluslepingute raames võimalikke 

vahendeid; 22. on sellega seoses seisukohal, et ELi lepingu artikkel 7 kohase 

menetluse algatamine on õigustatud, et kaitsta liidu ühiseid väärtusi ja tagada õigusriigi 

põhimõtte järgimine; 

23. nõuab, et komisjon jälgiks jätkuvalt tähelepanelikult käimasolevat õigusloomeprotsessi 

ning seda, millises ulatuses ettepanekud rikuvad ELi õigust, sealhulgas põhiõigusi, ning 

teeks hinnangud kiiresti avalikult kättesaadavaks; 

24. palub, et OSCE/ODIHR võtaks valimisvaatlusmissiooni raames järelmeetmeid, kui 

Ungari parlamendivalimiste tulemused on selgunud, ning jälgiks tähelepanelikult 

sõnavabaduse väärkasutamist ja haldusvahendite kuritarvitamist;  

25. kutsub komisjoni üles suurendama selliste meediavabaduse ja mitmekesisuse valdkonna 

sõltumatute projektide rahastamist, sealhulgas meedia mitmekesisuse vaatlusvahend, 

mis kaardistavad meediavabaduse rikkumised ning toetavad ohustatud ajakirjanikke. 
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