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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

(10)  OSCE demokraatlike 

institutsioonide ja inimõiguste büroo 

piiratud valimisvaatlusmissioon märkis 

9. aprillil 2018 vastu võetud esialgsetes 

tähelepanekutes ja järeldustes, et 

valimised viidi tehniliselt läbi 

professionaalselt ja läbipaistvalt ning 

põhiõigusi ja -vabadusi üldiselt austati, 

kuid keskkond nende kasutamiseks oli 

ebasoodne. Valimiste korraldajad täitsid 

oma ülesandeid professionaalsel ja 

läbipaistval viisil ning neil oli olemas 

sidusrühmade üldine usaldus. Kampaania 

oli hoogne, kuid kampaania vaenulik ja 

hirmutav retoorika jätsid sisulisele 

arutelule vähe ruumi ning piirasid 

kasutajate võimalust teha teadlik valik. 

Kampaania riiklikest vahenditest 

rahastamise ja kuludele seatud 

ülemmääradega püüti tagada kõigile 

kandidaatidele võrdsed võimalused. 

Valitsuse ülemäärased kulutused avalikule 

teabereklaamile, mis aitas levitada 

valitseva koalitsiooni kampaaniasõnumit, 

kahjustasid aga märkimisväärselt 

kandidaatide võimalust konkureerida 

võrdsetel alustel. Missiooni 

tähelepanekutes ja järeldustes väljendati 

muret ka ühemandaadiliste 

valimisringkondade piiritlemise pärast. 

Samasugust muret väljendati ka Veneetsia 

komisjoni ja Demokraatlike Valimiste 

(10)  OSCE demokraatlike 

institutsioonide ja inimõiguste büroo 

piiratud valimisvaatlusmissioon märkis 

oma 27. juunil 2018 vastu võetud 

aruandes, et valimised viidi tehniliselt läbi 

professionaalselt ja läbipaistvalt ning 

põhiõigusi ja -vabadusi üldiselt austati, 

kuid keskkond nende kasutamiseks oli 

ebasoodne. Valimiste korraldajad täitsid 

oma ülesandeid professionaalsel ja 

läbipaistval viisil, neil oli olemas 

sidusrühmade üldine usaldus ning neid 

peeti üldiselt erapooletuks. Kampaania oli 

hoogne, kuid kampaania vaenulik ja 

hirmutav retoorika jätsid sisulisele 

arutelule vähe ruumi ning piirasid 

kasutajate võimalust teha teadlik valik. 

Kampaania riiklikest vahenditest 

rahastamise ja kuludele seatud 

ülemmääradega püüti tagada kõigile 

kandidaatidele võrdsed võimalused. 

Valitsuse ülemäärased kulutused avalikule 

teabereklaamile, mis aitas levitada 

valitseva koalitsiooni kampaaniasõnumit, 

kahjustasid aga märkimisväärselt 

kandidaatide võimalust konkureerida 

võrdsetel alustel. Olukorras, kus 

aruandlusnõuded kehtisid alles pärast 

valimiste lõppu, ei olnud valijatel 

tegelikult võimalik saada teavet 

kampaaniate rahastamise kohta, mis aga 

on teadliku valiku tegemisel keskse 
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Nõukogu 18. juunil 2012. aastal vastu 

võetud ühisarvamuses Ungari 

parlamendiliikmete valimist käsitleva 

seaduse kohta, milles märgiti, et 

valimisringkonnad tuleb piiritleda 

läbipaistvalt ja professionaalselt õiglase ja 

erapooletu protsessi teel, st vältides 

lühiajalisi poliitilisi eesmärke ehk 

valimisringkondade meelevaldset jaotust 

(gerrymandering). 

tähtsusega. Missiooni tähelepanekutes ja 

järeldustes väljendati muret ka 

ühemandaadiliste valimisringkondade 

piiritlemise pärast. Samasugust muret 

väljendati ka Veneetsia komisjoni ja 

Demokraatlike Valimiste Nõukogu 

18. juunil 2012. aastal vastu võetud 

ühisarvamuses Ungari parlamendiliikmete 

valimist käsitleva seaduse kohta, milles 

märgiti, et valimisringkonnad tuleb 

piiritleda läbipaistvalt ja professionaalselt 

õiglase ja erapooletu protsessi teel, st 

vältides lühiajalisi poliitilisi eesmärke ehk 

valimisringkondade meelevaldset jaotust 

(gerrymandering). 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

(21)  9. aprillil 2018 vastu võetud 

esialgsetes tähelepanekutes ja järeldustes 
tegi OSCE demokraatlike institutsioonide 

ja inimõiguste büroo piiratud 

valimisvaatlusmissioon järelduse, et 

kampaaniakulutuste piiratud järelevalve 

ning kampaaniavahendite allikaid käsitleva 

põhjaliku aruandluse puudumine enne 

valimiste lõppu kahjustab kampaania 

rahastuse läbipaistvust ja valijate võimalusi 

teha teadlik valik ning see on vastuolus 

OSCE kohustuste ja rahvusvaheliste 

standarditega. Kehtivates õigusaktides on 

otsustatud tagantjärele teostatava 

järelevalve ja kontrolli mehhanismi 

kasuks. Riiklikul kontrolliasutusel on 

pädevus jälgida ja kontrollida, kas 

õiguslikud nõuded on täidetud. Esialgsed 

tähelepanekud ja järeldused ei hõlmanud 

riikliku kontrolliasutuse ametlikku 

auditiaruannet 2018. aasta 

parlamendivalimiste kohta, kuna see ei 

olnud sel ajal valmis. 

(21) 27. juunil 2018 vastu võetud 

aruandes tegi OSCE demokraatlike 

institutsioonide ja inimõiguste büroo 

piiratud valimisvaatlusmissioon järelduse, 

et kampaaniakulutuste piiratud järelevalve 

ning kampaaniavahendite allikaid käsitleva 

põhjaliku aruandluse puudumine enne 

valimiste lõppu kahjustab kampaania 

rahastuse läbipaistvust ja valijate võimalusi 

teha teadlik valik ning see on vastuolus 

rahvusvaheliste kohustuste ja heade 

tavadega. Riiklikul kontrolliasutusel on 

pädevus jälgida ja kontrollida, kas 

õiguslikud nõuded on täidetud. Aruanne ei 

hõlmanud riikliku kontrolliasutuse 

ametlikku auditiaruannet 2018. aasta 

parlamendivalimiste kohta, kuna see ei 

olnud sel ajal valmis. 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

(30)  9. aprillil 2018 vastu võetud 

esialgsetes tähelepanekutes ja järeldustes 
märkis Ungari 2018. aasta 

parlamendivalimisi vaadelnud OSCE 

demokraatlike institutsioonide ja 

inimõiguste büroo piiratud 

valimisvaatlusmissioon, et juurdepääsu 

teabele ning meedia- ja ühinemisvabadust 

on piiratud, sealhulgas hiljutiste õiguslike 

muudatustega, ning et kampaania 

meediakajastus oli ulatuslik, kuid seda 

iseloomustas äärmine polariseeritus ja 

kriitilise analüüsi puudumine. Avalik-

õiguslik ringhäälinguorganisatsioon täitis 

oma ülesannet võimaldada kandidaatidele 

vaba eetriaega, kuid selle uudistesaadetes 

ja väljaannetes pooldati selgelt valitsevat 

koalitsiooni ning see on vastuolus 

rahvusvaheliste standarditega. Enamiku 

eraõiguslike 

ringhäälinguorganisatsioonide 

kajastustes väljendati poolehoidu kas 

valitsevatele või 

opositsioonierakondadele. Veebimeedia 

pakkus platvormi pluralistlikuks, 

probleemile suunatud poliitiliseks 

aruteluks. Lisaks märgiti seal, et 

omandiõiguse politiseerimine koos piirava 

õigusraamistikuga kitsendas 

ajakirjandusvabadust, tõkestades valijate 

juurdepääsu mitmekesisele teabele. Märgiti 

(30)  Oma 27. juunil 2018 vastu võetud 

aruandes märkis Ungari 2018. aasta 

parlamendivalimisi vaadelnud OSCE 

demokraatlike institutsioonide ja 

inimõiguste büroo piiratud 

valimisvaatlusmissioon, et juurdepääsu 

teabele ning meedia- ja ühinemisvabadust 

on piiratud, sealhulgas hiljutiste õiguslike 

muudatustega, ning et kampaania 

meediakajastus oli ulatuslik, kuid seda 

iseloomustas äärmine polariseeritus ja 

kriitilise analüüsi puudumine, tingituna 

meediaomandi politiseerimisest ja 

valitsuse massiivsetest 

reklaamikampaaniatest. Avalik-õiguslik 

ringhäälinguorganisatsioon täitis oma 

ülesannet võimaldada kandidaatidele vaba 

eetriaega, kuid selle uudistesaadetes ja 

väljaannetes pooldati selgelt valitsevat 

koalitsiooni, mis on vastuolus 

rahvusvaheliste standarditega. Enamik 

eraõiguslikest 

ringhäälinguorganisatsioonidest olid oma 

meediakajastustes erapoolikud, 

väljendades poolehoidu kas valitsevatele 

erakondadele või opositsioonile. 

Veebimeedia pakkus platvormi 

pluralistlikuks, probleemile suunatud 

poliitiliseks aruteluks. Lisaks märgiti seal, 

et omandiõiguse politiseerimine koos 

piirava õigusraamistikuga ja meediat 
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ka, et muudatustega kehtestati 

põhjendamatud piirangud teabe 

kättesaadavusele, laiendades 

avalikustamisele mittekuuluva teabe 

määratlust ja suurendades teabenõuete 

käsitlemise tasu. 

reguleeriva sõltumatu organi puudumine 

kitsendasid ajakirjandusvabadust, 

tõkestades valijate juurdepääsu 

mitmekesisele teabele. Märgiti ka, et 

muudatustega kehtestati põhjendamatud 

piirangud teabe kättesaadavusele, 

laiendades avalikustamisele mittekuuluva 

teabe määratlust ja suurendades 

teabenõuete käsitlemise tasu. 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

(44)  29. mail 2018 esitas Ungari valitsus 

seaduseelnõu, millega muudetakse 

ebaseadusliku sisserändega võitlemise 

meetmeid käsitlevaid teatavaid seadusi 

(T/333). Eelnõu on varasema õigusaktide 

paketi läbivaadatud versioon ja selles on 

kavandatud kriminaalkaristused 

ebaseadusliku sisserände hõlbustamise 

eest. Samal päeval nõudis ÜRO Pagulaste 

Ülemvoliniku Amet ettepaneku 

tagasivõtmist ja väljendas muret selle 

pärast, et asjaomaste ettepanekute 

vastuvõtmise korral jääksid kodust 

põgenema sunnitud inimesed ilma kriitilise 

tähtsusega abist ja teenustest ning need 

sütitaksid veelgi pingelist avalikku arutelu 

ja süvenevat ksenofoobset suhtumist. 1. 

juunil 2018 väljendas Euroopa Nõukogu 

inimõiguste volinik samasuguseid kahtlusi. 

31. mail 2018 kinnitas Euroopa Nõukogu 

Parlamentaarse Assamblee õigusküsimuste 

ja inimõiguste komitee oma soovi, et 

Veneetsia komisjon esitaks uue ettepaneku 

kohta arvamuse. Eelnõu võeti vastu 

20. juunil 2018, enne kui Veneetsia 

komisjon oma arvamuse esitas. 21. juunil 

2018 mõistis ÜRO inimõiguste 

ülemvolinik Ungari parlamendi otsuse 

hukka. 22. juunil 2018 märkisid Veneetsia 

komisjon ning OSCE demokraatlike 

institutsioonide ja inimõiguste büroo, et 

(44)  29. mail 2018 esitas Ungari valitsus 

seaduseelnõu, millega muudetakse 

ebaseadusliku sisserändega võitlemise 

meetmeid käsitlevaid teatavaid seadusi 

(T/333). Eelnõu on varasema õigusaktide 

paketi läbivaadatud versioon ja selles on 

kavandatud kriminaalkaristused 

ebaseadusliku sisserände hõlbustamise 

eest. Samal päeval nõudis ÜRO Pagulaste 

Ülemvoliniku Amet ettepaneku 

tagasivõtmist ja väljendas muret selle 

pärast, et asjaomaste ettepanekute 

vastuvõtmise korral jääksid kodust 

põgenema sunnitud inimesed ilma kriitilise 

tähtsusega abist ja teenustest ning need 

sütitaksid veelgi pingelist avalikku arutelu 

ja süvenevat ksenofoobset suhtumist. 1. 

juunil 2018 väljendas Euroopa Nõukogu 

inimõiguste volinik samasuguseid kahtlusi. 

31. mail 2018 kinnitas Euroopa Nõukogu 

Parlamentaarse Assamblee õigusküsimuste 

ja inimõiguste komitee oma soovi, et 

Veneetsia komisjon esitaks uue ettepaneku 

kohta arvamuse. Eelnõu võeti vastu 

20. juunil 2018, enne kui Veneetsia 

komisjon oma arvamuse esitas. 21. juunil 

2018 mõistis ÜRO inimõiguste 

ülemvolinik Ungari parlamendi otsuse 

hukka. 22. juunil 2018 märkisid Veneetsia 

komisjon ning OSCE demokraatlike 

institutsioonide ja inimõiguste büroo, et 
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kriminaalvastutust käsitlev säte võib 

kahandada kaitstud organisatsioonilist ja 

väljenduslikku tegevust ning rikub õigust 

ühinemis- ja väljendusvabadusele ja tuleks 

seetõttu kehtetuks tunnistada. 

kriminaalvastutust käsitlev säte võib 

kahandada kaitstud organisatsioonilist ja 

väljenduslikku tegevust ning rikub õigust 

ühinemis- ja väljendusvabadusele ja tuleks 

seetõttu kehtetuks tunnistada. 19. juulil 

2018 saatis Euroopa Komisjon Ungarile 

ametliku märgukirja uute õigusaktide 

kohta, millega kriminaliseeritakse 

meetmed, millega toetatakse varjupaiga- 

ja elamistaotlusi ning piiratakse õigust 

taotleda varjupaika. 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

(45)  17.–27. mail 2016 külastas Ungarit 

ÜRO töörühm, mis käsitleb selliseid 

küsimusi nagu naiste diskrimineerimine 

seadustega ja tegelikkuses. Töörühm 

märkis oma aruandes, et konservatiivset 

perekonnavormi, mille kaitse on tagatud 

rahvuse püsimajäämise põhialusena, ei 

tohiks seada naiste poliitilistest, 

majanduslikest ja sotsiaalõigustest ja naiste 

mõjuvõimu suurendamisest olulisemale 

kohale. Töörühm juhtis tähelepanu ka 

sellele, et naiste õigust võrdsele 

kohtlemisele ei saa käsitleda pelgalt 

haavatavate rühmade kaitse seisukohast, 

kõrvutades naisi laste, eakate ja puuetega 

inimestega, kuna nad kuuluvad 

lahutamatult kõikidesse sellistesse 

rühmadesse. Uued kooliõpikud sisaldavad 

endiselt soolisi stereotüüpe, mis kujutavad 

naisi peamiselt ema ja abikaasana ning 

mõnel juhul emasid isadest vähem 

intelligentsena. Teisalt tunnustas töörühm 

Ungari valitsuse püüdlusi parandada töö- ja 

pereelu ühitamist, kehtestades peretoetuste 

süsteemis ning alushariduse ja lapsehoiu 

valdkonnas selleks soodsad tingimused. 

Ungari 2018. aasta parlamendivalimisi 

vaadelnud OSCE demokraatlike 

institutsioonide ja inimõiguste büroo 

piiratud valimisvaatlusmissioon märkis 9. 

aprillil 2018 vastu võetud esialgsetes 

(45)  17.–27. mail 2016 külastas Ungarit 

ÜRO töörühm, mis käsitleb selliseid 

küsimusi nagu naiste diskrimineerimine 

seadustega ja tegelikkuses. Töörühm 

märkis oma aruandes, et konservatiivset 

perekonnavormi, mille kaitse on tagatud 

rahvuse püsimajäämise põhialusena, ei 

tohiks seada naiste poliitilistest, 

majanduslikest ja sotsiaalõigustest ja naiste 

mõjuvõimu suurendamisest olulisemale 

kohale. Töörühm juhtis tähelepanu ka 

sellele, et naiste õigust võrdsele 

kohtlemisele ei saa käsitleda pelgalt 

haavatavate rühmade kaitse seisukohast, 

kõrvutades naisi laste, eakate ja puuetega 

inimestega, kuna nad kuuluvad 

lahutamatult kõikidesse sellistesse 

rühmadesse. Uued kooliõpikud sisaldavad 

endiselt soolisi stereotüüpe, mis kujutavad 

naisi peamiselt ema ja abikaasana ning 

mõnel juhul emasid isadest vähem 

intelligentsena. Teisalt tunnustas töörühm 

Ungari valitsuse püüdlusi parandada töö- ja 

pereelu ühitamist, kehtestades peretoetuste 

süsteemis ning alushariduse ja lapsehoiu 

valdkonnas selleks soodsad tingimused. 

Ungari 2018. aasta parlamendivalimisi 

vaadelnud OSCE demokraatlike 

institutsioonide ja inimõiguste büroo 

piiratud valimisvaatlusmissioon märkis 

oma 27. juunil 2018 vastu võetud 
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tähelepanekutes ja järeldustes, et naised 

on poliitilises elus jätkuvalt alaesindatud 

ning puuduvad õiguslikud nõuded soolise 

võrdõiguslikkuse edendamiseks valimiste 

kontekstis. Kuigi üks suuremaid erakondi 

seadis üleriigilise nimekirja etteotsa naise 

ja mõned erakonnad käsitlesid oma 

programmides sooküsimusi, pälvis naiste 

mõjuvõimu suurendamine 

valimiskampaania teemana, kaasa arvatud 

meedias, väga vähe tähelepanu. 

aruandes, et naised on poliitilises elus 

alaesindatud ning puuduvad õiguslikud 

nõuded soolise võrdõiguslikkuse 

edendamiseks valimistel. Kuigi üks 

suuremaid erakondi seadis üleriigilise 

nimekirja etteotsa naise ja mõned 

erakonnad käsitlesid oma programmides 

sooküsimusi, pälvis naiste mõjuvõimu 

suurendamine valimiskampaania teemana, 

kaasa arvatud meedias, väga vähe 

tähelepanu. 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 (65 a)  2018. aasta augustis lõpetas 

immigratsiooniasutus toidu andmise 

täiskasvanud varjupaigataotlejatele, kes 

olid vastuvõetamatuse otsused kohtus 

vaidlustanud. Mitmed varjupaigataotlejad 

olid sunnitud taotlema Euroopa 

Inimõiguste Kohtu kaudu ajutisi 

meetmeid, et uuesti süüa saada. Euroopa 

Inimõiguste Kohus rahuldas 10. augustil 

2018 ajutiste meetmete taotluse kahe 

juhtumi ja 16. augustil 2018 kolmanda 

juhtumi puhul ning andis korralduse 

toidu andmiseks taotlejatele. Ungari 

ametiasutused võtsid otsused täitmiseks. 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

(69)  7. detsembril 2017 otsustas 

komisjon liikuda Ungari suhtes tema 

varjupaigaalaste õigusaktide osas algatatud 

rikkumismenetlusega edasi ja esitas 

põhjendatud arvamuse. Komisjon on 

seisukohal, et Ungari õigusaktid ei ole 

kooskõlas liidu õigusega, eelkõige Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu direktiividega 

2013/32/EL1, 2008/115/EÜ2 ja 

2013/33/EL3, ning põhiõiguste harta mitme 

sättega. 

(69)  7. detsembril 2017 otsustas 

komisjon liikuda Ungari suhtes tema 

varjupaigaalaste õigusaktide osas algatatud 

rikkumismenetlusega edasi ja esitas 

põhjendatud arvamuse. Komisjon on 

seisukohal, et Ungari õigusaktid ei ole 

kooskõlas liidu õigusega, eelkõige Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu direktiividega 

2013/32/EL1, 2008/115/EÜ2 ja 

2013/33/EL3, ning põhiõiguste harta mitme 

sättega. 19. juulil 2018 otsustas komisjon 

kaevata Ungari Euroopa Liidu Kohtusse, 

kuna Ungari varjupaika ja tagasisaatmist 

käsitlevad õigusaktid ei järgi liidu õigust. 

_______________________ _______________________ 

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 

2013. aasta direktiiv 2013/32/EL 

rahvusvahelise kaitse seisundi andmise ja 

äravõtmise menetluse ühiste nõuete kohta 

(ELT L 180, 29.6.2013, lk 60). 

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 

2013. aasta direktiiv 2013/32/EL 

rahvusvahelise kaitse seisundi andmise ja 

äravõtmise menetluse ühiste nõuete kohta 

(ELT L 180, 29.6.2013, lk 60). 

2 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. 

detsembri 2008. aasta direktiiv 

2008/115/EÜ ühiste nõuete ja korra kohta 

liikmesriikides ebaseaduslikult viibivate 

kolmandate riikide kodanike 

tagasisaatmisel (ELT L 348, 24.12.2008, lk 

98). 

2 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. 

detsembri 2008. aasta direktiiv 

2008/115/EÜ ühiste nõuete ja korra kohta 

liikmesriikides ebaseaduslikult viibivate 

kolmandate riikide kodanike 

tagasisaatmisel (ELT L 348, 24.12.2008, lk 

98). 

3 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 

2013. aasta direktiiv 2013/33/EL, millega 

3 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 

2013. aasta direktiiv 2013/33/EL, millega 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

sätestatakse rahvusvahelise kaitse taotlejate 

vastuvõtu nõuded (ELT L 180, 29.6.2013, 

lk 96). 

sätestatakse rahvusvahelise kaitse taotlejate 

vastuvõtu nõuded (ELT L 180, 29.6.2013, 

lk 96). 

Or. en 

 

 


