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B9-0413/2021

Euroopa Parlamendi resolutsioon Ungari Rahvuskogus vastu võetud õiguslikest 
muudatustest tingitud ELi õiguse ja LGBTIQ-inimeste õiguste rikkumise kohta Ungaris
(2021/2680(RSP))

Euroopa Parlament,

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

– võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu (edaspidi „ELi leping“) artikleid 4 ja 5,

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 165,

– 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 20. novembri 1989. aasta ÜRO lapse õiguste konventsiooni preambulis 
viidatud deklaratsiooni, kus märgitakse, et laps vajab erilist kaitset ja hoolt, kaasa 
arvatud vastav seaduslik kaitse nii enne kui ka pärast sündi,

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

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

– võttes arvesse kodukorra artikli 132 lõiget 2,

A. arvestades, et Ungari Rahvuskogu võttis 15. juunil 2021 vastu seaduseelnõu, mille algne 
eesmärk oli kaitsta lapsi pedofiilidest kurjategijate eest ehk teha seda, mille poole 
püüdlevad ühiselt kõik liidu institutsioonid ja liikmesriigid; arvestades, et seaduseelnõu 
kuulutati välja 23. juunil 2021 ja seadus jõustub 8. juulil 20211;

B. arvestades, et seadus käsitleb alaealiste kaitset ja vanemate õigust otsustada oma laste 
seksuaalhariduse üle, samuti alaealistele mõeldud sisu reguleerimist; arvestades, et 
seadusega reguleeritakse üksnes alaealiste juurdepääsu teatavale tundlikule sisule ning 
see ei mõjuta täiskasvanuid ega üksikisikute eneseväljendust;

C. arvestades, et ELi toimimise lepingus on kinnitatud, et liit peab täielikult austama 
„liikmesriikide vastutust õpetuse sisu ja haridussüsteemide korralduse eest“ ning samal 

1 Ungari ametlikus väljaandes avaldatud seadus: https://njt.hu/jogszabaly/2021-79-00-00; 
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/ba643dee7b59c2a1901132e6e3320483d2245b56/megtekintes 

https://njt.hu/jogszabaly/2021-79-00-00
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/ba643dee7b59c2a1901132e6e3320483d2245b56/megtekintes
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ajal on tal ülesanne toetada, täiendada ja koordineerida hariduse arendamist;

D. arvestades, et ELi lepingu artikli 4 kohaselt austab liit liikmesriikide rahvuslikku 
identiteeti, ning arvestades, et seetõttu on liikmesriikidel õigus otsustada selliste 
küsimuste üle nagu haridus, lastekaitse ja perekonnaõigus kooskõlas põhiseadusliku ja 
rahvusliku identiteedi ning kultuuritraditsioonidega;

E. arvestades, et ELi lepingu artiklis 5 sätestatud pädevuse andmise põhimõtte kohaselt 
tegutseb liit üksnes talle liikmesriikide poolt antud pädevuse piires;

F. arvestades, et harta kohaselt tuleb austada vanemate õigust tagada lastele oma usuliste, 
filosoofiliste ja pedagoogiliste veendumuste kohane haridus ja õpetamine;

G. arvestades, et lapse õiguste konventsiooniga kehtestatakse osalisriikidele kohustus seada 
esikohale lapse parimad huvid, „arvestades tema vanemate, seaduslike hooldajate või 
teiste tema eest seaduslikult vastutavate isikute õigusi ja kohustusi“ (artikkel 3), kellel 
omakorda on õigus „tagada lapsele kohane suunamine ja juhendamine, mis on 
kooskõlas lapse arenevate võimetega ning käesolevas konventsioonis tunnustatud 
õigustega“ (artikkel 5);

1. on seisukohal, et liikmesriigid on õiguslikult pädevad ja seega peaksid nad olema 
lastekaitsesse tihedalt kaasatud;

2. tuletab meelde, et liikmesriigid vastutavad täiel määral oma haridussüsteemide 
korralduse, õpetuse sisu ning kultuurilise ja keelelise mitmekesisuse eest;

3. märgib, et seksuaalharidus on väga tihedalt seotud usuliste ja ideoloogiliste 
veendumustega ning seetõttu ei tohiks see toimuda vanemate tahte vastaselt;

4. märgib, et Ungari Rahvuskogus vastu võetud seadusel ei ole mingit seost liidu pädevuse 
ja seega ka liidu õigusega;

5. on arvamusel, et seadus põhineb lapse õiguste konventsiooni kohases rahvusvahelises 
õiguses väljendatud põhimõttel, et esikohale seatakse lapse huvid ning et osalisriigid 
võtavad kõik vajalikud meetmed sellise kaitse ja hoolitsuse tagamiseks, võttes arvesse 
vanemate õigusi ja kohustusi;

6. rõhutab, et liikmesriik võib reguleerida alaealistele mõeldud sisu ning et see on tavaks 
kõigis liikmesriikides riiklikus ja erahariduses, meedias ja avalikus sfääris üldiselt;

7. märgib murega, et mõned Euroopa Parlamendi fraktsioonid on püüdnud sekkuda 
küsimustesse, mille aluslepingud jätavad liikmesriikide otsustada;

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


