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B9-0412/2021

Euroopa Parlamendi resolutsioon Ungari Rahvuskogus vastu võetud õiguslikest 
muudatustest tingitud ELi õiguse ja LGBTIQ-inimeste õiguste rikkumise kohta Ungaris
(2021/2780(RSP))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste hartat (edaspidi „harta“),

– võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu (edaspidi „ELi leping“) artiklit 2,

– võttes arvesse Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni ning sellega 
seotud Euroopa Inimõiguste Kohtu kohtupraktikat,

– võttes arvesse inimõiguste ülddeklaratsiooni,

– võttes arvesse Euroopa Liidu Kohtu ja Euroopa Inimõiguste Kohtu kohtupraktikat,

– võttes arvesse komisjoni 12. novembri 2020. aasta teatist „Võrdõiguslikkuse liit: 
LGBTIQ-inimeste võrdõiguslikkuse strateegia 2020–2025“ (COM(2020)0698),

– võttes arvesse komisjoni 24. märtsi 2021. aasta teatist „ELi lapse õiguste strateegia“ 
(2020–2025) (COM(2021)0142),

– võttes arvesse Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti (FRA) 2019. aastal korraldatud LGBT-
inimesi käsitleva ELi uuringu tulemusi,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2020. aasta määrust (EL, 
Euratom) 2020/2092, mis käsitleb üldist tingimuslikkuse korda liidu eelarve 
kaitsmiseks1 (edaspidi „õigusriigi tingimuslikkuse määrus“),

– võttes arvesse oma 12. septembri 2018. aasta resolutsiooni ettepaneku kohta, millega 
kutsutakse nõukogu üles järeldama Euroopa Liidu lepingu artikli 7 lõike 1 alusel ilmset 
ohtu, et Ungari rikub oluliselt liidu aluseks olevaid väärtusi2,

– võttes arvesse oma 18. detsembri 2019. aasta resolutsiooni LGBTI-inimeste avaliku 
diskrimineerimise ja nende vastu suunatud vaenukõne, sealhulgas LGBTI-vabade 
piirkondade kohta3,

– võttes arvesse oma 16. jaanuari 2020. aasta resolutsiooni Euroopa Liidu lepingu artikli 7 
lõike 1 kohaste Poolat ja Ungarit käsitlevate käimasolevate kuulamiste kohta4,

– võttes arvesse Euroopa Liidu Kohtu 3. juuni 2021. aasta otsust kohtuasjas C-650/18, 
millega jäeti rahuldamata Ungari hagi Euroopa Parlamendi 12. septembri 2018. aasta 

1 ELT L 433 I, 22.12.2020, lk 1.
2 ELT C 433, 23.12.2019, lk 66.
3 ELT C 255, 29.6.2021, lk 7.
4 Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2020)0014.
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resolutsiooni vastu, millega käivitati menetlus järeldamaks, et esineb ilmne oht, et 
liikmesriik rikub oluliselt liidu aluseks olevaid väärtusi5,

– võttes arvesse oma 7. oktoobri 2020. aasta resolutsiooni ELi demokraatia, õigusriigi ja 
põhiõiguste mehhanismi loomise kohta6,

– võttes arvesse oma 11. märtsi 2021. aasta resolutsiooni Euroopa Liidu kuulutamise 
kohta LGBTIQ vabaduse alaks7,

– võttes arvesse oma 24. juuni 2021. aasta resolutsiooni seksuaal- ja reproduktiivtervise 
ning seonduvate õiguste olukorra kohta ELis seoses naiste tervisega8,

– võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2020. aasta teatist „2020. aasta aruanne 
õigusriigi kohta. Õigusriigi olukord Euroopa Liidus“ (COM(2020)0580),

– võttes arvesse oma 24. juuni 2021. aasta resolutsiooni, mis käsitleb komisjoni 
2020. aasta aruannet õigusriigi kohta9,

– võttes arvesse Ungari 2021. aasta õigusakti nr LXXIX pedofiilidest kurjategijate suhtes 
karmimate meetmete võtmise ja teatavate seaduste muutmise kohta lastekaitse 
eesmärgil (edaspidi esialgu „seaduseelnõu“ ja pärast väljakuulutamist „seadus“),

– võttes arvesse Euroopa Komisjoni võrdõiguslikkuse voliniku 16. juunil 2021. aastal 
algatatud uurimist, milles käsitletakse Ungari seaduse vastavust liidu õigusele,

– võttes arvesse õigusküsimuste voliniku ja siseturuvoliniku poolt Ungari justiitsministrile 
saadetud kirja (Ares S(2021) 4587976) asjaolu kohta, et kõnealune seaduseelnõu ei 
vasta mitmele ELi õigusnormile, sealhulgas ELi lepingu artiklile 2 inimõiguste 
austamise, vabaduse ja mittediskrimineerimise kohta,

– võttes arvesse Euroopa Ülemkogu 2021. aasta juunis toimunud kohtumisel 17 riigipea 
ja valitsusjuhi allkirjastatud kirja, milles lubati jätkata võitlust LGBTI-kogukonna 
diskrimineerimise vastu10,

– võttes arvesse üldasjade nõukogu 22. juuni 2021. aasta istungi raames 18 liikmesriigi 
poolt ühiselt allkirjastatud avaldust Ungari seaduseelnõu vastuvõtmise kohta11,

– võttes arvesse Euroopa Nõukogu ministrite komitee poolt liikmesriikidele seksuaalse 
sättumuse või sooidentiteedi alusel toimuva diskrimineerimise vastaste meetmete kohta 
esitatud soovitust CM/Rec(2010)5 ning Euroopa Nõukogu parlamentaarse assamblee 
poolt vastu võetud standardeid,

5 Kohtuotsus, 3. juuni 2021, Ungari vs. Euroopa Parlament, C-650/18, ECLI:EU:C:2021:426.
6 Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2020)0251.
7 Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2021)0089.
8 Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2021)0314.
9 Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2021)0313.
10 https://twitter.com/alexanderdecroo/status/1407977290189971457/photo/1.
11 https://wilmes.belgium.be/en/thirteen-countries-unite-belgiums-initiative-defend-lgbtiq-rights-europe. 

https://twitter.com/alexanderdecroo/status/1407977290189971457/photo/1
https://wilmes.belgium.be/en/thirteen-countries-unite-belgiums-initiative-defend-lgbtiq-rights-europe
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– võttes arvesse Euroopa Nõukogu inimõiguste voliniku avaldust kõnealuse seaduseelnõu 
kohta12,

– võttes arvesse Euroopa Inimõiguste Kohtu 20. juuni 2017. aasta otsust kohtuasjas Bayev 
jt vs. Venemaa (avaldus nr 67667/09 ja veel kaks avaldust)13,

– võttes arvesse komisjonile esitatud 22. juuni 2021. aasta suuliselt vastatavat küsimust 
Ungari Rahvuskogus vastu võetud õiguslikest muudatustest tuleneva ELi õiguse ja 
LGBTIQ-inimeste õiguste rikkumise kohta Ungaris (O-000050/2021),

– võttes arvesse kodukorra artikli 132 lõiget 2,

A. arvestades, et Ungari Rahvuskogu võttis 15. juunil 2021. aastal vastu seaduseelnõu, 
mille algne eesmärk oli kaitsta lapsi pedofiilidest kurjategijate eest, st eesmärk, mille 
poole püüdlevad liidus ühiselt kõik institutsioonid ja liikmesriigid; arvestades, et 
seaduseelnõu kuulutati välja 23. juunil 2021. aastal ja seadus jõustub 8. juulil 
2021. aastal14; arvestades, et seadusega piiratakse tugevalt ja tahtlikult LGBTIQ-
inimeste õigusi ja vabadusi ning ka laste õigusi;

B. arvestades, et Ungari on viimasel ajal teinud nõukogus mitu avaldust, milles ta on 
tõlgendanud teatavates tekstides esinevat sotsiaalse soo mõistet viitena bioloogilisele 
soole, eitades seega sotsiaalse soo olemasolu, eriti seoses kriisiohjekontseptsiooniga 
võimaliku ELi täitevvolitusteta sõjalise ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika (ÜJKP) 
missiooni jaoks Mosambiigis, õiglase ülemineku fondi määruse ja ühissätete määrusega, 
aga ka muudel juhtudel;

C. arvestades, et seaduses esitatud määratlused on tahtlikult ebamäärased, et neil oleks 
heidutav mõju; arvestades, et seaduses keelatakse sünnipärasest soost erineva 
sooidentiteedi, soovahetuse ja homoseksuaalsuse kujutamine ja propageerimine 
koolides, telesaadetes ja üldsusele kättesaadavates reklaamides mis tahes platvormidel 
alla 18aastastele isikutele, isegi hariduslikel eesmärkidel; arvestades, et selle seaduse 
kohaselt ei tohi niisugust sisu esitada avaliku teenuse teadaande ega sotsiaalse vastutuse 
reklaamina isegi siis, kui need on mõeldud täiskasvanutele; arvestades, et seadusega 
muudetakse lastekaitseseadust, perekonna kaitse seadust, ärireklaami seadust, 
meediaseadust ja avaliku hariduse seadust;

D. arvestades, et 2018. aastal teatas Poola president Andrzej Duda, et ta kaalub Venemaal 
vastu võetud seaduse eeskujul niisuguse nn geipropaganda seaduse vastuvõtmist, 
millega keelustataks LGBTIQ-meedia, -kirjandus ja -kogunemised, näiteks Pride’i 
festival; arvestades, et 2021. aasta juunis teatas Poola justiitsministri asetäitja Michal 
Wos, et Poola tegeleb praegu niisuguse seaduseelnõu koostamisega, mille eesmärk on 
keelustada nn LGBT propaganda;

12 https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/commissioner-mijatovic-urges-hungary-s-parliamentarians-to-
reject-draft-amendments-banning-discussion-about-sexual-and-gender-identity-and-
diversity?inheritRedirect=true&redirect=%2Fen%2Fweb%2Fcommissioner%2Fthematic-work%2Flgbti. 
13 http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-174422. 
14 Riigi ametlikus väljaandes avaldatud seadus: https://njt.hu/jogszabaly/2021-79-00-00; 
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/ba643dee7b59c2a1901132e6e3320483d2245b56/megtekintes. 

https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/commissioner-mijatovic-urges-hungary-s-parliamentarians-to-reject-draft-amendments-banning-discussion-about-sexual-and-gender-identity-and-diversity?inheritRedirect=true&redirect=/en/web/commissioner/thematic-work/lgbti
https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/commissioner-mijatovic-urges-hungary-s-parliamentarians-to-reject-draft-amendments-banning-discussion-about-sexual-and-gender-identity-and-diversity?inheritRedirect=true&redirect=/en/web/commissioner/thematic-work/lgbti
https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/commissioner-mijatovic-urges-hungary-s-parliamentarians-to-reject-draft-amendments-banning-discussion-about-sexual-and-gender-identity-and-diversity?inheritRedirect=true&redirect=/en/web/commissioner/thematic-work/lgbti
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-174422
https://njt.hu/jogszabaly/2021-79-00-00
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/ba643dee7b59c2a1901132e6e3320483d2245b56/megtekintes
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E. arvestades, et 2021. aasta juunis tegi Tšehhi Vabariigi president Miloš Zeman Ungari 
LGBTIQ-vastast uut seadust käsitlevas meediaintervjuus alandavaid märkusi 
transsooliste inimeste kogukonna kohta;

F. arvestades, et 2013. aastal võeti Venemaal vastu föderaalseadus, mille eesmärk oli 
kaitsta lapsi teabe eest, millega propageeritakse traditsiooniliste pereväärtuste eitamist, 
ning millega sooviti keelustada homoseksuaalsuse normaliseerimine meedias; 
arvestades, et paljud inimõiguste organisatsioonid üle kogu maailma on märkinud, et 
Venemaa seadus kujutab endast LGBTIQ-noorte jaoks ohtu;

G. arvestades, et ELi lepingu artiklis 2 on sätestatud, et liit rajaneb sellistel väärtustel nagu 
inimväärikuse austamine, vabadus, demokraatia, võrdsus, õigusriik ja inimõiguste, 
kaasa arvatud vähemuste hulka kuuluvate isikute õiguste austamine;

H. arvestades, et komisjoni LGBTIQ-inimeste võrdõiguslikkuse strateegias on kindlaks 
määratud liidu ühine suund LGBTIQ-inimeste õiguste kaitsmisel kõigis liikmesriikides, 
ning kordab, et võrdõiguslikkus ja diskrimineerimiskeeld on ELis alusväärtused ja 
põhiõigused, mis on sätestatud selle aluslepingutes ja põhiõiguste hartas;

I. arvestades, et komisjoni presidendi Ursula von der Leyeni sõnul on see seadus 
häbiväärne ning ta tegi vastutavatele volinikele ülesandeks pöörduda selles küsimuses 
Ungari valitsuse poole15; arvestades, et õigusküsimuste volinik ja siseturuvolinik saatsid 
Ungari justiitsministrile kirja, milles nad märkisid, et kõnealuse seadusega rikutakse 
järgmisi õigusi: õigus era- ja perekonnaelule (harta artiklid 7 ja 9), õigus sõna- ja 
teabevabadusele (harta artikkel 11), ettevõtlusvabadus (harta artikkel 16) ning 
diskrimineerimiskeeld (harta artikkel 21); arvestades, et audiovisuaalmeedia teenuste 
direktiiv16, e-kaubanduse direktiiv17 ja Euroopa Liidu toimimise lepingu (edaspidi „ELi 
toimimise leping“) artikkel 56 on kohaldatavad vähemalt teatavate reguleeritud 
stsenaariumide suhtes ning et kohaldatavad võivad olla ka ELi toimimise lepingu 
artiklid 34 ja 36, mida seaduse vaidlusaluste sätetega ehk rikutakse; arvestades, et 
sellele kirjale paluti vastata enne 30. juunit 2021. aastal18; arvestades, et Ungari 
justiitsminister vastas sellele 1. juulil 2021. aastal;

J. arvestades, et 18 liikmesriiki19 allkirjastasid ühiselt avalduse, milles kutsuti komisjoni 
üles kasutama kõiki tema käsutuses olevaid vahendeid, et tagada ELi õiguse täielik 
austamine, ning sealhulgas pöörduma kõnealuses asjas Euroopa Liidu Kohtu poole;

K. arvestades, et 17 riigipead ja valitsusjuhti võtsid 24. juunil 2021. aastal vastu 
ühisavalduse, milles nad teatasid, et jätkavad võitlust LGBTIQ-kogukonna 
diskrimineerimise vastu, kinnitades ühtlasi, et nad kaitsevad LGBTIQ-inimeste 

15 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/et/statement_21_3164. 
16 ELT L 303, 28.11.2018, lk 69.
17 ELT L 178, 17.7.2000, lk 1.
18https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/attachment/869254/Letter%20by%20Commissioners%20
Reynders%20and%20Breton.pdf. 
19 Belgia, Taani, Eesti, Soome, Prantsusmaa, Saksamaa, Iirimaa, Leedu, Luksemburg, Madalmaad, Hispaania, 
Rootsi, Läti, Itaalia, Kreeka, Austria, Küpros ja Portugal. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/et/statement_21_3164
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/attachment/869254/Letter%20by%20Commissioners%20Reynders%20and%20Breton.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/attachment/869254/Letter%20by%20Commissioners%20Reynders%20and%20Breton.pdf
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põhiõigusi20;

L. arvestades, et Euroopa Nõukogu inimõiguste volinik nõudis Ungari Rahvuskogu 
liikmetelt tungivalt, et nad seaduseelnõu tagasi lükkaksid; arvestades, et tema sõnul 
teotatakse seaduseelnõuga LGBTIQ-inimeste õigusi ja identiteeti ning piiratakse ka 
kõigi ungarlaste väljendus- ja haridusvabadust21;

M. arvestades, et Euroopa Nõukogu ministrite komitee poolt liikmesriikidele seksuaalse 
sättumuse või sooidentiteedi alusel toimuva diskrimineerimise vastaste meetmete kohta 
esitatud soovituse CM/Rec(2010)5 kohaselt on Euroopa Nõukogu liikmesriikide 
juhtidel vastutus harida inimesi, võidelda eelarvamuste ja diskrimineerimise vastu ning 
teha tööd LGBTIQ-inimeste aktsepteerimise nimel;

N. arvestades, et Euroopa Inimõiguste Kohus otsustas kohtuasjas Bayev jt vs. Venemaa, et 
seadus, millega keelati homoseksuaalsuse propageerimine, tuntud ka kui 
nn geipropaganda seadus, on vastuolus Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse 
konventsiooni artikliga 10 (sõnavabadus) ja artikliga 14 (diskrimineerimise keelamine) 
ja on seega diskrimineeriv ning et sellega tugevdatakse LGBTIQ-inimeste suhtes 
esinevaid eelarvamusi, mis on demokraatliku ühiskonna väärtustega vastuolus;

O. arvestades, et Euroopa Parlament on mitmel korral julgustanud liikmesriike, et nad 
tagaksid õiguse põhjalikule seksuaal-, soo- ja suhtekasvatusele, mis on teaduslikult 
korrektne, tõenduspõhine, eakohane ja eelarvamustevaba; arvestades, et 
rahvusvahelised inimõigustega tegelevad organid22, nagu Euroopa Nõukogu, on 
märkinud, et lastel ja noortel on õigus põhjalikule seksuaalkasvatusele;

P. arvestades, et Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti (FRA) LGBT-inimesi käsitlevast 
uuringust nähtub, et rohkem kui pooled vastanutest on kooliajal pidevalt või sageli 
kuulnud halvustavaid kommentaare või näinud negatiivset käitumist mõne oma kooli- 
või eakaaslase suhtes, kuna teda peeti LGBTI-inimeseks; arvestades, et 15–17aastaste 
vanuserühmas on see näitaja tõusnud 70 %-ni, mis näitab vajadust käsitleda 
aktsepteerimist ja sallivust hariduse kontekstis;

Seadus, selle sätted ja ELi õiguse rikkumine

1. mõistab kõige karmimalt hukka Ungari Rahvuskogus vastu võetud seaduse, mis kujutab 
endast ELi väärtuste, põhimõtete ja õiguse selget rikkumist; tuletab meelde, et 
kõnealuse seadusega lisatakse Ungari eri seadustesse sätted, mis on vastuolus hartas ja 
aluslepingutes ning ELi siseturgu käsitlevates õigusaktides (audiovisuaalmeedia 
teenuste direktiiv ja e-kaubanduse direktiiv) sätestatud põhiõigustega; on seisukohal, et 
seadus on kehtiva liidu õigustikuga vastuolus;

2. tunneb heameelt 18 liikmesriigi allkirjastatud avalduse üle, milles kutsutakse komisjoni 
üles võtma õiguslikke meetmeid, ning asjaolu üle, et komisjoni president ja eri 

20 https://twitter.com/alexanderdecroo/status/1407977290189971457?s=20. 
21 https://www.coe.int/be/web/commissioner/-/commissioner-mijatovic-urges-hungary-s-parliamentarians-to-
reject-draft-amendments-banning-discussion-about-sexual-and-gender-identity-and-diversity.
22 ÜRO lapse õiguste konventsioon, konventsioon naiste diskrimineerimise kõigi vormide likvideerimise kohta ja 
õigusega haridusele tegeleva ÜRO eriraportööri aruanne.

https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805cf40a
https://twitter.com/alexanderdecroo/status/1407977290189971457?s=20
https://www.coe.int/be/web/commissioner/-/commissioner-mijatovic-urges-hungary-s-parliamentarians-to-reject-draft-amendments-banning-discussion-about-sexual-and-gender-identity-and-diversity
https://www.coe.int/be/web/commissioner/-/commissioner-mijatovic-urges-hungary-s-parliamentarians-to-reject-draft-amendments-banning-discussion-about-sexual-and-gender-identity-and-diversity
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC/GC/2003/4&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW/C/GC/28&Lang=en
https://undocs.org/en/A/65/162
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volinikud on seaduseelnõu hukka mõistnud; võtab teadmiseks Ungari justiitsministrile 
saadetud kirja, milles paluti 30. juuniks 2021. aastal esitada tõstatatud küsimuste kohta 
selgitusi ja teavet; palub komisjonil see vastus avalikustada;

3. võtab teadmiseks komisjoni nõudmise pidada Ungariga konstruktiivset ja lojaalset 
arutelu; peab kahetsusväärseks, et seadus kuulutati 23. juunil 2021. aastal 
rahvusvaheliste organisatsioonide kriitikast hoolimata siiski välja; kutsub komisjoni 
üles võtma viivitamata õiguslikke meetmeid, st algatama Ungari vastu kõnealuse 
seaduse tõttu ELi toimimise lepingu artikli 258 alusel kiirendatud rikkumismenetluse; 
kutsub komisjoni üles kasutama vajaduse korral kõiki Euroopa Kohtu menetluslikke 
vahendeid, sealhulgas taotlema kiirendatud menetlust ja ajutisi meetmeid, sealhulgas 
karistusi nende meetmete järgimata jätmise eest;

4. tuletab meelde, et ELi toimimise lepingu artikli 259 kohaselt võib liikmesriik, kes on 
arvamusel, et teine liikmesriik ei ole täitnud aluslepingutest tulenevat kohustust, anda 
asja Euroopa Liidu Kohtusse; kutsub liikmesriike üles kasutama kõnealuse seaduse 
suhtes seda artiklit juhul, kui komisjon meetmeid ei võta; kutsub liikmesriike üles 
esitama Euroopa Inimõiguste Kohtule riikidevahelise hagiavalduse aspektide kohta, 
mida ELi õigus ei hõlma;

Käimasolevad artikli 7 lõike 1 kohased menetlused

5. rõhutab, et seadus ei ole erandlik näide, vaid veel üks tahtlik ja ettekavatsetud näide 
põhiõiguste järkjärgulisest kaotamisest Ungaris; rõhutab, et organiseeritud riiklikult 
toetatavatest LGBTIQ-foobiast ja desinformatsioonikampaaniatest on saanud Ungari 
valitsuse poliitilise tsensuuri vahend, ning on seisukohal, et sellega rikutakse ELi 
lepingu artiklit 2; tuletab meelde, et Euroopa Liit kuulutati LGBTIQ vabaduse alaks23;

6. tuletab meelde, et LGBTIQ-inimeste inimõiguste rikkumised on osa laiemast 
poliitilisest tegevusest, mis toob kaasa demokraatia ja õigusriigi, sealhulgas 
meediavabaduse kaotamise, ning neid tuleks pidada ELi lepingu artikli 2 süsteemseteks 
rikkumisteks; tuletab meelde, et juba Euroopa Parlamendi 12. septembri 2018. aasta 
resolutsioonis24 väljendati muret võrdse kohtlemise õiguse ja väljendusvabaduse pärast;

7. väljendab suurt muret selle pärast, et alates sellest, kui Euroopa Parlament algatas 
artikli 7 lõike 1 kohase menetluse, on õigusriigi ja põhiõiguste olukord Ungaris veelgi 
halvenenud; rõhutab, et nõukogu tegevus ja vastutus on olnud selles valdkonnas aastaid 
puudulik;

8. väljendab heameelt asjaolu üle, et eesistujariik Portugal korraldas esimese artikli 7 
lõike 1 kohase kuulamise õigusriigi olukorra kohta Ungaris alates 2019. aastast, ning 
pooldab ka 18 liikmesriigi avaldusi, milles mõistetakse seadus hukka; rõhutab siiski, et 
dialoog peab andma käegakatsutavaid tulemusi meetmete näol, et tegeleda aktiivselt 
näidetega põhiõiguste olukorra halvenemisest Ungaris; kordab üleskutset nõukogule, et 
ta annaks Ungarile konkreetseid soovitusi, nagu on sätestatud ELi lepingu artikli 7 
lõikes 1, sealhulgas soovituse seadus tühistada, ning määraks kindlaks nende soovituste 

23 Euroopa Parlamendi 11. märtsi 2021. aasta resolutsioon Euroopa Liidu kuulutamise kohta LGBTIQ vabaduse 
alaks.
24 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2018)0340.

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0340_ET.html
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täitmise tähtajad; palub, et eesistujariik Sloveenia korraldaks 2021. aasta septembris 
Ungarit käsitleva kuulamise ja võtaks võimalikult kiiresti kavasse hääletuse soovituste 
üle; märgib, et LGBTIQ-inimeste inimõigusi on viimasel paaril aastal järk-järgult 
kärbitud;

9. tuletab meelde, et Ungari meedianõukogu teatas 2. märtsil 2021 pärast kampaania „Pere 
on pere“ eetrisse andmist kohtumenetluse algatamisest RTL Ungari meediagrupi vastu; 
on seisukohal, et need meetmed kujutavad endast meediasisu ja reklaami tsensuuri ning 
on seetõttu vastuolus audiovisuaalmeedia teenuste direktiiviga; rõhutab, et mitmed 
ringhäälinguorganisatsioonid kogu ELis on koos kodanikuühiskonna 
organisatsioonidega kutsunud komisjoni üles algatama rikkumismenetlusi25; kutsub 
komisjoni üles kasutama kõiki tema käsutuses olevaid õiguslikke vahendeid, et 
käsitleda koostoimes hartaga audiovisuaalmeedia teenuste direktiivile vastavate 
materjalide tsenseerimist;

10. väljendab sügavat muret selle pärast, et meediavabaduse olukorra halvenemine 
suurendab vähemuste, sealhulgas LGBTIQ-inimeste süüdlaseks tegemist ja ründamist;

11. tuletab meelde, et 2020. aasta detsembris muudeti Ungari põhiseadust täpsustamaks, et 
ema on naine ja isa on mees ning et Ungari kaitseb laste õigust kujundada oma 
identiteeti vastavalt oma sünnipärasele soole ning nende õigust haridusele vastavalt riigi 
põhiseaduslikule identiteedile ja kristlikul kultuuril põhinevate väärtuste süsteemile; 
märgib, et vaatamata sellele, et perekonnaõigus kuulub liikmesriikide pädevusse, toob 
põhiseaduse selline muutmine koos järgnevate õigusaktidega, sealhulgas kõnealuse 
seadusega, kaasa ELi lepingu artiklis 2 sätestatud väärtuste kaitse otsese vähenemise; 
märgib, et Veneetsia komisjon võttis vastu arvamuse Ungari Rahvuskogus 2020. aasta 
detsembris vastu võetud põhiseaduse muudatuste kohta26;

12. tuletab meelde, et Veneetsia komisjon võttis 18. juunil 2013. aastal vastu arvamuse 
CDL-AD (2013)022-e homoseksuaalsuse propaganda keelustamise teemal, arvestades 
mõnes Euroopa Nõukogu liikmesriigis hiljuti vastu võetud õigusakte;

13. tuletab meelde, et Ungari Rahvuskogu võttis vastu õigusakti, mille kohaselt on 
lapsendamine lubatud ainult abielupaaridele ja millega tegelikult keelatakse 
lapsendamine samasooliste kooselus elavatele isikutele ning üksikutele ja vallalistele 
isikutele, välja arvatud juhul, kui perekonnapoliitika minister annab selleks eriloa; 
rõhutab, et viimati nimetatud nõue annab valitsuse liikmele õigusvõime teha selles 
küsimuses ühepoolseid otsuseid;

14. tuletab meelde, et 2020. aasta koondseaduse artikli 33 vastuvõtmisega keelati Ungaris 
tegelikult trans- ja intersooliste inimeste soo õiguslik tunnustamine, rikkudes nende 
õigust eraelu puutumatusele ja diskrimineerides neid, millel võib olla raske 

25 ACT, Hungary: Broadcasting associations across Europe express dismay at anti-LGBTIQ bill & urge 
European Commission to open infringement proceedings (Ungari: ringhäälinguorganisatsioonid kogu Euroopas 
väljendavad kohkumust LGBTIQ-vastase seaduseelnõu pärast ja soovitavad tungivalt Euroopa Komisjonil 
algatada rikkumismenetlused), Brüssel, 29. juuni 2021.
26 Ungari – arvamus, mis käsitleb Ungari Rahvuskogus 2020. aasta detsembris vastu võetud põhiseaduse 
muudatusi ja mille Veneetsia komisjon võttis vastu 127. täiskogu istungjärgul Veneetsias ja internetis 2.–3. juulil 
2021 (CDL-AD(2021)029-e).

https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2021)029-e
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2021)029-e
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2021)029-e
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psühholoogiline mõju ja mis võib piirata nende õigust osaleda aktiivselt 
kodanikuühiskonnas; märgib, et riiklik andmekaitse ja teabevabaduse amet esitas 
artikli 33 kohta arvamuse ja väitis, et see rikub isikuandmete kaitse üldmääruse27 artikli 
5 lõike 1 punkti d; tuletab meelde, et komisjon ei ole seni selle probleemi 
lahendamiseks meetmeid võtnud; palub komisjonil asja uurida ja võtta vajaduse korral 
õiguslikke meetmeid; märgib, et kuigi Ungari konstitutsioonikohtu28 hinnangul on osa 
seadusest põhiseadusega vastuolus, ei ole ametiasutused kohtu otsust ikka veel 
rakendanud ja lükkavad endiselt taotlusi tagasi isegi siis, kui need esitati enne seaduse 
jõustumist; märgib, et see kujutab endast õigusriigi põhimõtte rikkumist;

15. mõistab hukka Budapesti tarbijakaitseameti29 otsuse käskida raamatukirjastajatel 
trükkida vikerkaareperesid käsitlevatesse lasteraamatutesse vastutuse välistamise 
märkus, kuna need sisaldavad „traditsiooniliste soorollidega vastuolus olevat 
käitumist“;

16. väljendab suurt muret valitsusväliste organisatsioonide, sealhulgas LGBTIQ 
valitsusväliste organisatsioonide tegevusruumi vähenemise pärast Ungaris; väljendab 
heameelt kohtuasjas C-78/18 tehtud Euroopa Liidu Kohtu otsuse30 üle, milles teatati, et 
välisriikidest toetust saavate organisatsioonide läbipaistvust käsitleva 2017. aasta 
LXXVI seadusega kehtestati diskrimineerivad ja põhjendamatud piirangud 
välismaistele annetustele kodanikuühiskonna organisatsioonidele, rikkudes kapitali vaba 
liikumise, eraelu austamise, isikuandmete kaitse ja ühinemisvabadusega seotud 
kohustusi; võtab teadmiseks selle seaduse kehtetuks tunnistamise, kuid väljendab muret 
kodanikuühiskonna rahastamise uute piirangute pärast Ungaris, nagu riigikontrolli 
valitud auditid ja kohustus nimetada kõik rahastajad avalike huvide aruannetes, mis on 
avalikult kättesaadavad; on veendunud, et sellised piirangud ei ole vajalikud ega 
proportsionaalsed ning ei ole kooskõlas Euroopa Liidu Kohtu praktikaga ega ühenduste 
rahastamist käsitleva aruande järeldustega, mille Veneetsia komisjon võttis vastu 
118. täiskogu istungjärgul 15.–16. märtsil 2019;

17. väljendab oma vankumatut pühendumist laste õiguste kaitsmisele ELis ja mujal; on 
seisukohal, et lapse parimate huvide austamise tagamisel peaks olema juhtpõhimõtteks 
sallivuse, aktsepteerimise ja mitmekesisuse edendamine, mitte LGBTIQ-foobia ja 
vihkamise edendamine; on sellega seoses seisukohal, et seksuaalse sättumuse ja 
sooidentiteedi segiajamine pedofiilia või rünnakutega laste õiguste vastu näitab selget 
katset kasutada inimõigustega seotud keelt diskrimineeriva poliitika rakendamiseks; on 
arvamusel, et see on vastuolus rahvusvaheliste inimõiguste põhimõtete ja normidega;

18. väljendab muret asjaolu pärast, et seadus sarnaneb Venemaa 2013. aasta LGBT 

27 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta 
isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise 
kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus), ELT L 119, 4.5.2016, lk 1.
28 http://public.mkab.hu/dev/dontesek.nsf/0/CB4CA4E8F72D33DFC125863A00604976?OpenDocument. 
Ingliskeelne kokkuvõte on kättesaadav aadressil 
http://public.mkab.hu/dev/dontesek.nsf/0/CB4CA4E8F72D33DFC125863A00604976?OpenDocument&english
&english.
29 https://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/hirek/tisztessegtelen-kereskedelmi-gyakorlatot-folytat-a-labrisz-
egyesulet-a-meseorszag-mindenkie-cimu-konyv-ertekesitesekor.
30 Kohtuotsus, Euroopa Kohus, 18. juuni 2020, Euroopa Komisjon vs. Ungari, C‑78/18, ECLI:EU:C:2020:476.

file://\\tradluxsnvf01\arc_VE\DOC_VE\RE\1236\Ungari%20konstitutsioonikohtu%209.�m�rtsi%202021.�aasta%20otsus%204.�detsembri%202020.�aasta%20petitsiooni%20kohta,%20mis%20k�sitleb%20kohtulikku%20algatust,%20mille%20eesm�rk%20on%20teha%20kindlaks%20koosk�la%20puudumine%20p�hiseadusega%20ja%20t�histada%20elanike%20registreerimise%20menetlust%20k�sitleva%202010.�aasta%20I%20akti%20paragrahv%20101\A%20(2)%20(eesnime%20muutmine%20soo%20korrigeerimise%20t�ttu).
http://public.mkab.hu/dev/dontesek.nsf/0/CB4CA4E8F72D33DFC125863A00604976?OpenDocument&english&english
http://public.mkab.hu/dev/dontesek.nsf/0/CB4CA4E8F72D33DFC125863A00604976?OpenDocument&english&english
https://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/hirek/tisztessegtelen-kereskedelmi-gyakorlatot-folytat-a-labrisz-egyesulet-a-meseorszag-mindenkie-cimu-konyv-ertekesitesekor
https://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/hirek/tisztessegtelen-kereskedelmi-gyakorlatot-folytat-a-labrisz-egyesulet-a-meseorszag-mindenkie-cimu-konyv-ertekesitesekor
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propaganda seadusega, mis kahjustas tugevalt LGBTIQ-kogukonda Venemaal; kutsub 
komisjoni üles uurima põhjalikumalt LGBTIQ-vastaste kampaaniate rahastamist ELis, 
mis kahtlemata kujutavad endast ohtu demokraatiale ja riikide julgeolekule ELis;

Meetmed, mida komisjon peab võtma

19. kutsub veel kord komisjoni ja nõukogu üles viimaks tunnistama tungivat vajadust 
meetmete järele, millega kaitsta ELi lepingu artiklis 2 sätestatud väärtusi, ning möönma, 
et liikmesriik ei tohi muuta oma õigusakte, sealhulgas põhiseaduse sätteid nii, et nende 
väärtuste kaitse väheneb31; juhib tähelepanu sellele, et see on aluslepingute kohaselt 
keelatud, nagu hiljuti tõlgendas Euroopa Liidu Kohus kohtuasjas C-896/1932;

20. on arvamusel, et seadus on otseses vastuolus komisjoni LGBTIQ-inimeste 
võrdõiguslikkuse strateegiaga; nõuab tungivalt, et komisjon tagaks strateegia 
samasuguse rakendamise kõigis ELi liikmesriikides;

21. kutsub nõukogu ja komisjoni üles kiiresti lahendama ummikseisu seoses horisontaalse 
diskrimineerimise direktiiviga, mis on olnud nõukogus blokeeritud üle kümne aasta33;

22. tuletab meelde, et parlamendi algatusele luua ELi demokraatia, õigusriigi ja põhiõiguste 
mehhanism, mida reguleeritaks parlamendi, komisjoni ja nõukogu 
institutsioonidevahelise kokkuleppega, ei ole seni piisavalt reageeritud; kutsub 
komisjoni ja nõukogu üles viivitamata alustama parlamendiga läbirääkimisi 
institutsioonidevahelise kokkuleppe üle vastavalt ELi toimimise lepingu artiklile 295;

23. kordab oma seisukohta õigusriigi tingimuslikkuse määruse suhtes, mis jõustus 
1. jaanuaril 2021 ja on tervikuna vahetult kohaldatav Euroopa Liidus ja kõikides selle 
liikmesriikides kõigi ELi eelarve vahendite suhtes, sealhulgas sellest ajast alates ELi 
taasterahastust eraldatud vahendite suhtes;

24. tuletab meelde, et õigusriigi tingimuslikkuse määruses on selgelt määratletud õigusriik, 
mida tuleb mõista seoses teiste liidu väärtustega, kaasa arvatud põhiõigused ja 
diskrimineerimiskeeld; on arvamusel, et riiklikult toetatav vähemuste diskrimineerimine 
mõjutab otseselt projekte, millele liikmesriigid otsustavad ELi raha kulutada, ja mõjutab 
seetõttu otseselt liidu finantshuvide kaitset; kutsub komisjoni üles algatama viivitamata 
õigusriigi tingimuslikkuse määruse artikli 6 lõikes 1 ette nähtud menetluse;

25. on arvamusel, et Ungari ametiasutuste suutlikkus hallata ELi vahendeid 
mittediskrimineerival viisil ja kooskõlas hartaga on ülimalt kaheldav; palub komisjonil 
hinnata seaduse vastuvõtmist seoses horisontaalse eeltingimusega, et tagada Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 24. juuni 2021. aasta määruse (EL) 2021/1060 (millega 
kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfond+, 

31 Euroopa Parlamendi 10. juuni 2021. aasta resolutsioon õigusriigi olukorra kohta Euroopa Liidus ja 
tingimuslikkuse määruse (EL, Euratom) 2020/2092 kohaldamise kohta.
32 Kohtuotsus, Euroopa Kohus, 20. aprill 2021, Repubblika vs. Il-Prim Ministru, C-896/19, 
ECLI:EU:C:2021:311.
33 2. juuli 2008. aasta ettepanek võtta vastu nõukogu direktiiv, millega rakendatakse võrdse kohtlemise põhimõtet 
sõltumata isikute usutunnistusest või veendumustest, puudest, vanusest või seksuaalsest sättumusest 
(COM(2008)0426).
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Ühtekuuluvusfondi, Õiglase Ülemineku Fondi ja Euroopa Merendus-, Kalandus- ja 
Vesiviljelusfondi kohta ning nende ja Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi, 
Sisejulgeolekufondi ning piirihalduse ja viisapoliitika rahastu suhtes kohaldatavad 
finantsreeglid34 (ühissätete määrus)) vastavus hartale; palub, et komisjon võtaks 
ühissätete määruses ette nähtud meetmeid seoses asjaomaste fondide kuludega ja 
tagaks, et Ungari 2021.–2027. aasta partnerluslepingut ja programme ei kiideta heaks 
enne, kui on tagatud harta järgimisega seotud horisontaalse eeltingimuse täielik 
täitmine, nagu on ette nähtud ühissätete määruse artiklites; tuletab meelde, et komisjoni 
iga akti, mis ei ole kooskõlas ELi õigusega, võib vaidlustada Euroopa Liidu Kohtus;

26. väljendab suurt muret selle pärast, kas Ungari riikliku taaste- ja vastupidavuskava 
projekt vastab Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. veebruari 2021. aasta määrusele 
(EL) 2021/241, millega luuakse taaste- ja vastupidavusrahastu35, ning hartale; palub, et 
komisjon ja nõukogu analüüsiksid hoolikalt kõiki Ungari riikliku taaste- ja 
vastupidavuskava projektis esitatud meetmeid ning kiidaksid kava heaks üksnes juhul, 
kui on kindlaks tehtud, et see ei aita kaasa seaduse rakendamisele ega too sellest 
tulenevalt kaasa seda, et ELi eelarve aitab aktiivselt kaasa põhiõiguste rikkumisele 
Ungaris;

27. tuletab meelde, et LGBTIQ-õigused on inimõigused; ergutab veel kord liikmesriike, 
eriti Ungarit, tagama, et alaealistele kättesaadavat haridust ja teavet käsitlevad kehtivad 
õigusaktid oleksid täielikult kooskõlas ELi ja rahvusvahelises õiguses sätestatud 
põhiõigustega, ning tagama juurdepääsu põhjalikule seksuaal- ja suhtekasvatusele, mis 
on teaduslikult korrektne, tõenduspõhine, eakohane ja eelarvamusteta; tuletab meelde, 
et avaldatud teave peaks kajastama seksuaalse sättumuse, sooidentiteedi, sooväljenduse 
ja sootunnuste mitmekesisust, et tõrjuda stereotüüpidel või eelarvamustel põhinevat 
väärinfot; kutsub komisjoni üles võtma kõik vajalikud meetmed, et tagada Ungaris 
põhiõiguste järgimine; kutsub ELi institutsioone ja liikmesriike üles võtma sõna 
LGBTIQ-vaenuliku, eelkõige valitsuste ja poliitikute vihakõne vastu;

°

° °

28. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon liikmesriikide valitsustele 
ja parlamentidele, nõukogule, komisjonile ning Regioonide Komiteele.

34 ELT L 231, 30.6.2021, lk 159.
35 ELT L 57, 18.2.2021, lk 17.


