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Teema: Olukord Ungaris: referendum ning Euroopa ja rahvusvahelise varjupaigaõiguse järgimine 

10. juunil 2015 võttis Euroopa Parlament täiskogul vastu resolutsiooni olukorra kohta Ungaris, milles 
väljendati muret seoses õigusriigi põhimõtte ja põhiõiguste olukorraga Ungaris ja nõuti, et komisjon 
aktiveeriks õigusriigi põhimõtte raamistiku esimese etapi ja viiks läbi põhjaliku järelevalveprotsessi. 
Resolutsioonis mõisteti ühtlasi hukka Ungari valitsuse algatatud rändealane konsultatsioon ja sellega 
seotud riigiülene reklaamitahvlite kampaania, rõhutades, et selle sisu on väga eksitav, kallutatud ja 
tasakaalustamata. 2. oktoobril 2016 toimuvale referendumile eelnev 16 miljonit eurot maksev 
kampaania hõlmab reklaamtahvleid ning 18-leheküljelist voldikut, milles esitatakse moonutatud fakte 
varjupaigataotlejate ja põgenike kohta, keda kujutatakse ohuna Euroopa tulevikule, seostatakse 
rännet lisandunud terrorismiga ning viidatakse olematutele „suletud“ piirkondadele Euroopa linnades. 
Varjupaigaõiguse osas algatas komisjon 2015. aasta detsembris rikkumismenetluse seoses Ungaris 
vastuvõetud varjupaiga andmist käsitlevate uute õigusaktidega, viidates nende mittevastavusele ELi 
õigusega. Ungari varjupaigaõiguses on 2016. aastal toimunud uued arengud seoses 5. juulil 2016 
jõustunud seadusega, mis lubab riiki ebaseaduslikult sisenenud inimesi tagasi saata ja mida on 
organisatsiooni Human Rights Watch andmetel tihti kohaldatud, kasutades vägivalda. Ungari valitsus 
on algatanud ka nn piiriküttide värbamiskampaania. Lisaks sunnitakse 2015. aasta septembris vastu 
võetud seadusega, milles kehtestatakse transiittsoonid ning päevane ülempiir riiki sisenevate 
varjupaigataotlejate arvule, paljusid kaitsetus olukorras olevaid inimesi ootama terveid nädalaid 
viletsates tingimustes Serbia piiril.  

1. Kas komisjonil oleks võimalik esitada Euroopa Parlamendile oma hinnang 2. oktoobri 2016. aasta 
referendumile eelnevale Ungari valitsuse kampaaniale, sh selle kooskõlale Euroopa Liidu lepingu 
artikliga 2 ning ELi ja rahvusvahelistes õigusaktides sätestatud õigusega 
mittediskrimineerimisele? 

2. Kas komisjonil oleks võimalik esitada Euroopa Parlamendile oma hinnang kehtivate Ungari 
varjupaigaalaste õigusaktide, sh 5. juuli 2016. aasta seaduse kooskõlale ELi ja rahvusvahelise 
õigusega? 

3. Kas komisjoni arvates on varjupaigataotlejate väärkohtlemine politsei poolt kooskõlas ELi 
õigusega, sh Euroopa Liidu põhiõiguste hartaga? 

4. Milliseid meetmeid kavatseb komisjon võtta sellise olukorra lahendamiseks? 
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