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 ET 

ETTEPANEKUD 

Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon palub vastutaval kodanikuvabaduste, 

justiits- ja siseasjade komisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised 

ettepanekud: 

– võttes arvesse naiste seadustega ja tegelikkuses diskrimineerimise teemalise ÜRO 

töörühma1 27. mai 2016. aasta aruannet, 

– võttes arvesse Euroopa Komisjoni 27. aprilli 2017. aasta põhjendatud arvamusi ELi 

õigusakti kohta, mis käsitleb meeste ja naiste võrdset kohtlemist tööhõive ja elukutse 

küsimustes (võrdse kohtlemise direktiiv, direktiiv 2006/54/EÜ), ning rasedus- ja 

sünnituspuhkuse direktiivi (nõukogu direktiiv 92/85/EMÜ) kohta, 

A. arvestades, et Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 8 on sätestatud, et naiste ja 

meeste võrdõiguslikkus on üks liidu aluspõhimõtetest, mis peab seetõttu olema ka tähtis 

küsimus kõigi liikmesriikide jaoks; 

B. arvestades, et Euroopa Liit rajaneb sellistel väärtustel nagu õigusriigi põhimõtte 

austamine ning inimõiguste, kaasa arvatud soolise võrdõiguslikkuse ja vähemuste hulka 

kuuluvate inimeste õiguste austamine, ning arvestades, et need on liikmesriikide 

universaalsed ja ühised väärtused (ELi lepingu artikkel 2); 

C. arvestades, et Ungari on Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi 2017. aasta 

soolise võrdõiguslikkuse indeksis Euroopa riikide võrdluses 50,8 punktiga eelviimasel 

kohal ja on lisaks kaotanud alates 2010. aastast 1,6 punkti; 

D. arvestades, et on õiguspärane ootus, et valitsusväliste organisatsioonide rahaline taust 

oleks läbipaistev; 

E. arvestades, et mitmed rahvusvahelised inimõigusorganisatsioonid on Ungarit teravalt 

kritiseerinud inimõiguste rikkumise pärast ja piirangute pärast, mille ta on kehtestanud 

kodanikuühiskonna toimimisele, sealhulgas naiste õiguste organisatsioonidele; 

arvestades, et eespool kirjeldatud kehtestatud piiravad eeskirjad ja poliitikameetmed on 

oluliselt takistanud naiste õiguste organisatsioone, kes osutavad ainulaadseid teenuseid 

soolise ja koduvägivalla ohvritele, ning seadnud ohtu nende maksu- ja muude 

soodustuste saamise; 

F. arvestades, et Ungari on liidus üks peamisi inimkaubanduse ohvrite päritoluriike; 

G. arvestades, et kuigi Ungaris on tugev riiklik tervishoiusüsteem ja riiklik 

tervisekindlustus ning hoolimata mitme ÜRO lepingu järelevalveorgani soovitustest, on 

tänapäevaste rasestumisvastaste vahendite kulud Ungari tervishoiusüsteemist täielikult 

välja jäetud, kuna ei hüvitata mitte ühtegi rasestumisvastast vahendit, ning sellega 

takistatakse tänapäevast pereplaneerimist, ning arvestades, et Ungari on üks väheseid 

liikmesriike, kus rasestumisvastaste hädaabivahendite ehk SOS-pillide jaoks on vaja 

retsepti, mis on vastuolus komisjoni 2015. aasta soovitusega teha rasestumisvastased 

hädaabivahendid kättesaadavaks käsimüügis; arvestades, et kui vältimatu arstiabi välja 

                                                 
1 http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=20027&LangID=E 
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arvata, siis puudub dokumentideta naissoost rändajatel juurdepääs tervishoiule ja nad 

jäävad ilma ka sünnituseelsest hooldusest; arvestades, et hoolimata ÜRO naistevastase 

diskrimineerimise lõpetamise komitee (CEDAW) väljendatud murest ja üleskutsest 

valitsusele tagada turvalise abordi kättesaadavus, ilma et naised peaksid läbima 

kohustusliku nõustamise ja ootama ära meditsiiniliselt ebavajaliku ooteaja, rakendatakse 

neid nõudeid endiselt ja meditsiiniline abort ei ole ikka veel kättesaadav, mis muudab 

naiste juurdepääsu nendele tervishoiuteenustele keeruliseks ja häbimärgistab neid; 

H. arvestades, et perekonna määratlus Ungari põhiseaduses kui „abielu ja vanema-lapse 

suhted“ on iganenud ja põhineb konservatiivsetel tõekspidamistel; arvestades, et 

samasooliste abielu on keelatud; arvestades, et põhiõiguste ameti 2014. aasta LGBT-

teemalises uuringus märkis ligi 70 % vastanutest, et nad väldivad teatud kohti, kuna 

kardavad ahistamist või ründamist LGBTI-inimeste hulka kuulumise tõttu; 

I. arvestades, et Euroopa Nõukogu 47 liikmest on Istanbuli konventsiooni seni 

ratifitseerinud 30 liiget ja veel 15 liiget, nende hulgas Ungari, on konventsiooni 

allkirjastanud, kuid ei ole seda veel ratifitseerinud; arvestades, et Ungaris on 

ratifitseerimisprotsessi edenemine seiskunud alates 2017. aasta veebruarist; arvestades, 

et kuigi koduvägivalda kriminaliseerivad õigusaktid kehtestati 2013. aastal, on nende 

rakendamine keeruline ja koduvägivalla määratlus ei hõlma seksuaalset vägivalda; 

arvestades lisaks, et Ungaris puudub terviklik strateegia ja tegevuskava naistevastase 

vägivalla ennetamiseks ja tõkestamiseks; arvestades, et Euroopa Liidu Põhiõiguste 

Ameti (FRA) viimane uuring näitab, et esineb tõendeid ulatusliku soolise vägivalla 

kohta: Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi 2015. aasta andmete kohaselt on 

27,7 % Ungari naistest (15-aastased ja vanemad) kogenud kehalist vägivalda, 

seksuaalset vägivalda või mõlemat ning igal aastal sureb vähemalt 50 naist oma 

sugulaste või partneri käe läbi ning sadu tuhandeid naisi kuritarvitatakse regulaarselt 

nende peredes; arvestades, et naiste õiguste organisatsioonide andmetel on 95 % 

vägivallajuhtude puhul toimepanija mees ja ohver naine või tütarlaps, ning arvestades, 

et paljud naised ei soovi kuritarvitamisest teatada, kuna politseijaoskondades ja kohtutes 

valitseb nende suhtes vaenulik keskkond; arvestades, et õiguskaitseametnikud ja 

kohtunikud tegutsevad kuritarvitajate jälitamisel ja vastutusele võtmisel suures osas 

ebatõhusalt, mis soodustab veelgi vägivallaohvrite vaikimist ja suurendab usaldamatust 

ametiasutuste vastu; arvestades, et nii ametiasutustes kui ka sotsiaalses keskkonnas 

valitseb ohvrite süüdistamise kultuur; 

J. arvestades, et CEDAWi 2013. aasta lõppjäreldustes kutsuti Ungarit üles (muude 

soovituste hulgas) vaatama läbi oma pere- ja soolise võrdõiguslikkuse poliitika, et 

tagada, et see ei piira naiste täielikku õigust mittediskrimineerimisele ja 

võrdõiguslikkusele, tagama asjakohased hüvitised intersektsionaalse diskrimineerimise 

ohvritele, hindama süstemaatiliselt praeguste ja kavandatud õigusaktide soolist mõju 

ning tagama, et uue õigusraamistiku rakendamine ei too kaasa tagasiminekut; 

arvestades, et ükski valitsus ei ole neid soovitusi seni nõuetekohaselt rakendanud; 

arvestades, et nende soovituste jaoks ei ole koostatud rakenduskava; 

K. arvestades, et kahjulikud soolised stereotüübid ja ettekujutused naiste rollist ühiskonnas, 

sealhulgas sooline diskrimineerimine, on Ungari ühiskonnas laialt levinud; arvestades, 

et Ungari valitsus suhtub sooküsimustesse regressiivselt ja kasutab rahvaarvu soovitud 

suurenemise kontekstis „perekonna arvestamise“ (soolise aspekti arvestamise asemel) 
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edendamist ning väärtõlgendab ja väärkasutab „soo“ ja „soolise võrdõiguslikkuse“ 

mõisteid; 

L. arvestades, et naiste tööhõive määr Ungaris on 2010. aasta tasemega võrreldes 

märkimisväärselt kasvanud; 

1. võtab teadmiseks viimaste aastate jõupingutused saavutada parem töö- ja eraelu 

ühitamine; tuletab meelde komisjoni 2017. aasta aprillis esitatud ettepanekut võtta vastu 

direktiiv, milles käsitletakse lapsevanemate ja hooldajate töö- ja eraelu 

tasakaalustamist1, ning soovitab Ungari valitsusel anda oma panus selle kiiresse 

vastuvõtmisse; 

2. väljendab heameelt asjaolu üle, et aastatel 2010–2016 suurenes sõimekohtade arv 

umbes 23 % ning 2017. aastal võttis Ungari kasutusele uue ja paindlikuma 

sõimesüsteemi, mis sobib paremini kohalike oludega ja aitab naistel tööturule naasta; 

3. taunib siiski asjaolu, et Ungari ei ole ikka veel täitnud liidu Barcelona eesmärke, ning 

kutsub Ungari valitsust üles pidama neid eesmärke prioriteetseks ja kohandama oma 

perepoliitika ühiskonna kõige haavatavamate liikmete vajadustele;  

4. taunib soolise võrdõiguslikkuse poliitika ümbertõlgendamist ja taandamist 

perepoliitikale ning tuletab meelde riiklikku naiste ja meeste sotsiaalse võrdsuse 

edendamise strateegiat – eesmärgid aastateks 2010–2021, mida Ungari ei ole veel 

rakendanud; juhib tähelepanu sellele, et Ungaris on avalikus arutelus olnud ülekaalus 

soo mõiste väärtõlgendamine, ning taunib seda mõistete „sugu“ ja „sooline 

võrdõiguslikkus“ tahtlikku väärtõlgendamist; rõhutab, et soolise võrdõiguslikkuse 

poliitika eesmärk kõigis ühiskonna valdkondades peab olema tagada, et kedagi ei 

diskrimineerita tema soo tõttu, iga isiku õigused on kaitstud ning on tagatud naiste ja 

meeste võrdsetel alustel osalemine ühiskonnaelu kõigil tasanditel; nõuab seetõttu, et 

soolise aspekti arvestamist käsitataks taas kui analüütilist ja poliitika kujundamise 

vahendit ning riikliku strateegiat rakendataks nende eesmärkide saavutamiseks kõigis 

valdkondades; kutsub Ungari valitsust üles rakendama CEDAWi 2013. aasta soovitusi 

edasiste viivitusteta ning töötama välja ja ajakohastama oma seiskunud riiklikku 

strateegiat või asendama selle uue soolise võrdõiguslikkuse strateegiaga, tagades 

konkreetsed tähtajad ja vastutavad osalejad ning nähes ette rahastamis- ja 

järelevalvemehhanismid selle tõhusaks rakendamiseks, pidades seejuures kogu protsessi 

käigus nõu naiste õiguste organisatsioonidega; 

5. taunib perekonna kitsast määratlust, millega diskrimineeritakse vabaabielupartnereid ja 

samasoolisi paare; tuletab Ungarile meelde, et diskrimineerimine seksuaalse sättumuse 

alusel on keelatud; 

6. rõhutab, kui oluline on naiste mõjuvõimu suurendamine, eelkõige seoses nende 

poliitiliste, majanduslike ja sotsiaalsete õigustega, kuna see on eeltingimus sellise 

keskkonna loomiseks, kus perekonnad saavad jõudsalt areneda; 

7. taunib naiste väga väikest arvu poliitilisi otsuseid langetavatel ametikohtadel ja sellega 

seoses asjaolu, et seni on ainult 10 % Ungari parlamendi liikmetest olnud naised, mis on 

                                                 
1 COM(2017)0253. 



 

PE619.174v02-00 6/11 AD\1153147ET.docx 

ET 

liikmesriikides kõige väiksem osakaal, ning et riigi valitsuses ei ole ühtegi naissoost 

ministrit; rõhutab, et naiste osalemine poliitiliste otsuste tegemisel meestega võrdsetel 

alustel on demokraatia jaoks põhjapaneva tähtsusega; tuletab meelde CEDAWi ja 

OSCE soovitusi rakendada riiklikel valimistel seadusega ette nähtud kvoote; rõhutab, et 

erakonnad peaksid olema võrdsete võimaluste ja soolise tasakaalu osas eeskujuks ning 

võtma kasutusele tõhusad seadusandlikud meetmed, et suurendada naiste osalemist 

poliitilises elus ja otsustamises; juhib tähelepanu sellele, et töö- ja pereelu parem 

tasakaal ning vanemate ühine vastutus on olulised sammud naiste esindatuse 

suurendamiseks poliitiliste otsuste tegemisel kõigil tasanditel; 

8. märgib, et naiste tööhõive määr on praegu 61,2 % ja see on kõige rohkem kasvanud 

naiste puhul, kes kasvatavad nooremaid kui 6-aastaseid lapsi, seda tänu Ungari valitsuse 

poolt alates 2010. aastast võetud positiivsetele meetmetele, mille eesmärk on aidata 

peresid ja lastega naisi ning mis hõlmavad muu hulgas lapsehoolduse lisatasu ja uut 

päevahoiusüsteemi; 

9. tunneb heameelt asjaolu üle, et Ungari valitsus on alates 2010. aastast võtnud vastu 

mitmeid sotsiaal-, sotsiaalse kaasamise, perepoliitika, tervishoiupoliitika ja 

haridusmeetmeid, mis on suunatud muu hulgas romadele, nagu romade ema-lapse 

terviseprogramm, romade tervisehooldajate koolitus, romade terviseesindajate koolitus 

ja arenguprogrammid väikelastele; ergutab Ungari valitsust jätkama nende 

poliitikameetmete elluviimist ja esitama nii kiiresti kui võimalik tõendeid nende mõju 

kohta roma naistele;  

10. tunneb muret kodanikuühiskonna organisatsioonide tegevusruumi kahanemise ja katsete 

pärast kontrollida valitsusväliseid organisatsioone, piirates nende suutlikkust 

õiguspärast tööd teha; on mures mõju pärast, mida Ungari seadus välisrahastust saavate 

organisatsioonide läbipaistvuse kohta avaldab kodanikuühiskonna organisatsioonidele, 

kes saavad vahendeid liidult, EMP-lt ja kolmandatelt riikidelt, ning ka seadusandliku 

paketi „Peatage Soros“ kasutuselevõtu pärast; rõhutab, et see areng mõjutab negatiivselt 

valitsusväliste organisatsioonide tegevust, sealhulgas paljud organisatsioonid, kes 

töötavad naiste, LGBTI-inimeste, puudega inimeste, etniliste ja usuvähemuste, 

rändajate, pagulaste, varjupaigataotlejate ja muude haavatavas olukorras olevate 

rühmade õiguste heaks ning mis on üliolulised põhiliste inimõiguste kaitsmiseks ning 

ühiskonna toimimiseks ja edenemiseks, kuna need osutavad teenuseid, kasvatavad 

kutsetöötajate ja üldsuse teadlikkust ning osalevad suutlikkuse suurendamisel, samuti 

toetavad seadusandlikke ja poliitilisi muudatusi võrdõiguslikkuse parandamiseks ning 

aitavad nendele kaasa; võtab murelikult teadmiseks ühiskonnas valitseva õhkkonna, 

mida on õhutanud viimastel aastatel rakendatud poliitika, ning mõistab hukka 

usaldamatuse ja vaenulikkuse, millega paljud naiste õiguste kaitsjad ja akadeemiliste 

ringkondade liikmed oma pühendunud tegevuse tõttu kokku puutuvad; nõuab tungivalt, 

et Ungari valitsus edendaks ja parandaks demokraatiat ja inimõigusi puudutavaid 

küsimusi ning tühistaks seadused, millega häbimärgistatakse välisrahastust kasutavaid 

organisatsioone; ergutab valitsust kasutama selle asemel naiste õiguste 

organisatsioonide asjatundlikkust ja kogemusi, kui ta kavandab ja rakendab 

seadusandlikke ja poliitikameetmeid soolise võrdõiguslikkuse ja naiste õiguste 

valdkonnas, ning kasutama asjakohaselt sellega seoses loodud nõuandvaid foorumeid; 

11. teeb ettepaneku luua komisjoni hallatav Euroopa Demokraatia Fond, et toetada 
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tugevamalt kodanikuühiskonda ja valitsusväliseid organisatsioone, kes töötavad 

demokraatia ja inimõiguste valdkonnas, et tugevdada kodanikuühiskonna osalejaid, 

näiteks tütarlaste ja naiste õiguste organisatsioone; 

12. peab kahetsusväärseks, et areng Ungaris on toonud kaasa õigusriigi olukorra tõsise 

halvenemise viimasel paaril aastal, ilma milleta ei saa piisavalt ja mittediskrimineerivalt 

garanteerida naiste ning selliste vähemuste nagu romade, rändajate ja LBT-naiste 

õigusi; 

13. on mures Ungaris valitseva vaenuliku suhtumise pärast rändajatesse ja pagulastesse; 

mõistab hukka vaenu õhutamise riigi- ja valitsusametnike poolt; kutsub Ungari valitsust 

üles tagama, et rändajate ja pagulaste inimõigusi tugevdatakse;  

14. tuletab meelde, et naistevastase vägivalla näol on Ungaris nagu ka kõigis teistes 

liikmesriikides tegu inimõiguste püsiva struktuurse rikkumisega; kutsub Ungari 

valitsust üles Istanbuli konventsiooni võimalikult kiiresti ja ilma reservatsioonideta 

ratifitseerima ning võtma kohustust lisada selle sätted Ungari õigusse, mis oleks oluline 

samm koduvägivalla kultuurinormi muutmiseks ning vägivalla ohvriks langenud naiste 

ja tütarlaste kaitsmiseks; mõistab hukka asjaolu, et koduvägivald peab leidma aset kaks 

korda, enne kui seda käsitletakse kuriteona; nõuab, et teavet, nõu ja abi andvad organid 

saaksid edasi rahalisi vahendeid, kuna see on viis pakkuda naistele tõhusat kaitset ja 

turvalisust; palub komisjonil jätkata koostöös Euroopa Nõukoguga dialoogi Ungari 

valitsusega ning käsitleda oma mureteemasid, eriti selgitada Istanbuli konventsiooni 

eksitavaid tõlgendusi soolise vägivalla määratluse ning soo määratluse küsimuses artikli 

3 punktides c ja d, mis praegu takistavad kõikehõlmavat lähenemisviisi konventsioonile, 

kooskõlas Euroopa Nõukogu inimõiguste voliniku üldiste märkustega; 

15. palub Ungari valitsusel muuta kriminaalkoodeksit, et lisada koduvägivalla määratlusse 

kõik kehalise vägivalla aktid, sealhulgas füüsiline kahju, kehavigastus või rünnak, 

seksuaalne vägivald, jälitamine ja ahistamine, füüsilise kahju, kehavigastuse või 

rünnakuga ähvardamine ning psühholoogilisel ja majanduslikul vägivallal põhinev 

kontroll, mis moodustab osa hirmutamise, isoleerimise, alandamise ja millestki 

ilmajätmise teel domineerimise mustrist, samuti füüsiline rünnak; kutsub Ungari 

valitsust lisaks üles muutma lähenemiskeelu seadust, et laiendada koduvägivalla ohvrite 

ringi ja kaitsta kõiki ohvreid, kaasa arvatud neid, kes ei ela kuritarvitajaga koos või 

kellel ei ole temaga ühiseid lapsi või keda ei peeta sugulasteks (nt intiimpartnerid), ning 

et pikendada suhtluskeelu kestust nii kaua kui vajalik; palub lõpuks Ungari valitsusel 

muuta menetlusõigust, tagamaks, et koduvägivald loetakse kuriteoks ning selle eest 

võetakse avalikult vastutusele ja karistatakse; 

16. soovitab tungivalt koolitada õiguskaitseametnikke ja kohtunikke parimaid tavasid 

käsitlevate standardite alal seoses koduvägivallale reageerimisega, koostöös ohvreid 

toetavate organisatsioonidega ja kooskõlas rahvusvaheliste inimõiguste standarditega; 

soovitab lisaks tungivalt pakkuda asjakohast koolitust ja pöörata piisavalt tähelepanu 

meditsiinitöötajate rollile koduvägivalla ennetamisel ja sellele reageerimisel ning 

suurendada sel eesmärgil tervishoiutöötajate suutlikkust; 

17. tunnustab jõupingutusi, mis on tehtud inimkaubandusevastastes õigusaktides, ja ergutab 

valitsust parandama andmete kogumist, parandama inimkaubanduse ohvritele 

pakutavaid teenuseid ja võitlema nõudluse vastu, kriminaliseerides inimkaubanduse 
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ohvritelt teenuste, sealhulgas seksuaalteenuste ostmise; 

18. rõhutab, kui tähtis on naiste enesemääramisõigus ning seoses sellega nende seksuaal- ja 

reproduktiivõiguste austamine, sealhulgas kiire abordiga seotud hoolduse kättesaadavus, 

tagades, et rasestumisvastased hädaabivahendid on kergesti kättesaadavad ning 

austatakse patsientide õigust ohutule, vägivallatule ja naisekesksele sünnitusele; nõuab 

tungivalt, et Ungari valitsus tagaks juurdepääsu taskukohastele rasestumisvastastele 

vahenditele, kattes riikliku tervisekindlustuse raames täielikult või osaliselt tänapäevaste 

rasestumisvastaste vahendite kulud, ning parandaks rasestumisvastaste 

hädaabivahendite kättesaadavust retseptinõude kaotamise teel; kutsub Ungari valitsust 

üles kõrvaldama turvaliste aborditeenuste kättesaadavust takistavad tõkked, nagu 

meditsiinilise abordi kättesaamatus ning eelmõjutatud nõustamise ja kohustusliku 

ooteajaga seotud nõuded; 

19. mõistab seoses sellega teravalt hukka vähemuste, eriti roma naiste väärkohtlemise ja 

diskrimineerimise sellistes valdkondades nagu tervishoiu kättesaadavus; juhib 

tähelepanu ilmsiks tulnud sundsteriliseerimise juhtudele, mis kujutavad asjaomaste 

naiste inimõiguste lubamatut rikkumist; mõistab hukka eriti kahjulikud piirangud 

dokumentideta naissoost rändajatele, kellel puudub igasugune juurdepääs arstiabile, kui 

see ei ole vältimatu; 

20. tunnustab seda, et roma naiste hariduse ja tööhõive edendamiseks käivitatud 

programmide raames koolitatakse sotsiaalhooldajaid, põetajaid ja sotsiaalabilisi 

sotsiaal-, laste heaolu, lastekaitse- ja haridusasutustes ning kirikuorganisatsioonid ja 

fondid ning ka riik saavad roma naiste töölevõtmiseks toetust; palub Ungari valitsusel 

esitada teavet ja arve nende programmide konkreetse mõju kohta; 

21. tunneb heameelt selle üle, et Ungari teaduste akadeemias loodi naiste teaduskarjääri 

presidiaalkomisjon, mille eesmärk on suurendada naiste osakaalu Ungari teaduste 

akadeemia professorite ja doktorite hulgas ning suurendada tütarlaste huvi 

loodusteaduste õppimise vastu; 

22. 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; nõuab, et haridusvabaduse demokraatlik aluspõhimõte taastataks täielikult ja 

seda kaitstaks; 

23. rõhutab eelarvamusteta ja stereotüüpideta kasvatuse ja hariduse tähtsust; nõuab, et seda 

võetaks arvesse uue riikliku õppekava on koostamisel, et tagada tulevikus sellise 

hariduse andmine, mis ei soodusta stereotüpiseerimist ning naiste ja tütarlaste, aga ka 

meeste ja poiste halvustamist; 

24. väljendab muret viimastel aastatel rakendatud poliitika ning retoorika ja sümbolite 

kasutamise pärast, millega on loodud ühiskonnas laialt levinud suhtumine, mis taandab 

naised emarollile ja austab neid ainult selles rollis; juhib tähelepanu asjaolule, et see 

piirab nii naiste kui ka meeste vabadust areneda ja teha otsuseid ning võtab naistelt 

nende õigused; 

25. rõhutab, et naiste õigused ja võrdsed õigused on Euroopa ühised põhiväärtused; taunib 
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asjaolu, et Ungari pöörab nendele väärtustele järjest enam selja ja jätab end nii ise 

isolatsiooni; 

26. 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. 

  



 

PE619.174v02-00 10/11 AD\1153147ET.docx 

ET 

TEAVE VASTUVÕTMISE KOHTA NÕUANDVAS KOMISJONIS 

Vastuvõtmise kuupäev 15.5.2018    

Lõpphääletuse tulemus +: 

–: 

0: 

18 

5 

3 

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed Beatriz Becerra Basterrechea, Malin Björk, Vilija Blinkevičiūtė, Anna 

Maria Corazza Bildt, Iratxe García Pérez, Arne Gericke, Anna Hedh, 

Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, 

Florent Marcellesi, Angelika Mlinar, Krisztina Morvai, Maria Noichl, 

Marijana Petir, Pina Picierno, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Anna 

Záborská, Maria Gabriela Zoană 

Lõpphääletuse ajal kohal olnud 

asendusliikmed 

Mylène Troszczynski, Julie Ward 

Lõpphääletuse ajal kohal olnud 

asendusliikmed (art 200 lg 2) 

José Blanco López, Benedek Jávor, Merja Kyllönen, Ulrike Müller, 

Julia Reda, Barbara Spinelli 

 
 

  



 

AD\1153147ET.docx 11/11 PE619.174v02-00 

 ET 

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS NÕUANDVAS KOMISJONIS 

18 + 

ALDE Beatriz Becerra Basterrechea, Angelika Mlinar, Ulrike Müller 

GUE/NGL Malin Björk, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli 

PPE Anna Maria Corazza Bildt 

S&D José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Iratxe García Pérez, Anna Hedh, Maria Noichl, 

Pina Picierno, Julie Ward, Maria Gabriela Zoană 

VERTS/ALE Benedek Jávor, Florent Marcellesi, Julia Reda 

 

5 – 

ECR Arne Gericke 

ENF Mylène Troszczynski 

NI Krisztina Morvai 

PPE Marijana Petir, Anna Záborská 

 

3 0 

PPE Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Elissavet 

Vozemberg-Vrionidi 

 

Kasutatud tähised: 

+ : poolt 

– : vastu 

0 : erapooletu 

 

 

 


