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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK 

ettepaneku kohta, millega kutsutakse nõukogu üles järeldama Euroopa Liidu lepingu 

artikli 7 lõike 1 alusel ilmset ohtu, et Ungari rikub oluliselt liidu aluseks olevaid väärtusi  

(2017/2131(INL)) 

Euroopa Parlament, 

– võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artiklit 2 ja artikli 7 lõiget 1, 

– võttes arvesse oma 17. mai 2017. aasta resolutsiooni olukorra kohta Ungaris1, 

– võttes arvesse oma 16. detsembri 2015. aasta resolutsiooni2 ja 10. juuni 2015. aasta 

resolutsiooni3 olukorra kohta Ungaris, 

– võttes arvesse oma 3. juuli 2013. aasta resolutsiooni põhiõiguste olukorra ning 

sellekohaste standardite ja tavade kohta Ungaris (kooskõlas Euroopa Parlamendi 

16. veebruari 2012. aasta resolutsiooniga)4, 

– võttes arvesse oma 16. veebruari 2012. aasta resolutsiooni hiljutise poliitilise arengu 

kohta Ungaris5 ja 10. märtsi 2011. aasta resolutsiooni Ungari meediaseaduse kohta6, 

– võttes arvesse oma 25. oktoobri 2016. aasta resolutsiooni soovitustega komisjonile ELi 

demokraatia, õigusriigi põhimõtte ja põhiõiguste mehhanismi loomise kohta7, 

– võttes arvesse oma 1. aprilli 2004. aasta seadusandlikku resolutsiooni komisjoni teatise 

kohta, mis käsitleb Euroopa Liidu lepingu artiklit 7: Euroopa Liidu aluseks olevate 

väärtuste austamine ja edendamine8, 

– võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu artiklit 7 käsitlevat komisjoni 15. oktoobri 2003. 

aasta teatist nõukogule ja Euroopa Parlamendile „Liidu aluseks olevate väärtuste 

austamine ja edendamine“9,  

– võttes arvesse kodukorra artikleid 45, 52 ja 83, 

– võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni raportit ning 

eelarvekontrollikomisjoni, kultuuri- ja hariduskomisjoni, põhiseaduskomisjoni ning 

naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni arvamusi (A8-0000/2018), 

A. arvestades, et Euroopa Liidu lepingu artikli 2 kohaselt rajaneb liit sellistel väärtustel 

nagu inimväärikuse austamine, vabadus, demokraatia, võrdsus, õigusriik ja inimõiguste, 

                                                 
1 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2017)0216. 
2 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2015)0461. 
3 ELT C 407, 4.11.2016, lk 46. 
4 ELT C 75, 26.2.2016, lk 52. 
5 ELT C 249 E, 30.8.2013, lk 27. 
6 ELT C 199 E, 7.7.2012, lk 154. 
7 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2016)0409. 
8 ELT C 104 E, 30.4.2004, lk 408. 
9 COM(2003)0606. 
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kaasa arvatud vähemuste hulka kuuluvate isikute õiguste austamine, ning arvestades, et 

need liikmesriikide ühised väärtused on liidu elanike õiguste alus; 

B. arvestades, et ilmne oht, et mõni liikmesriik rikub oluliselt Euroopa Liidu lepingu 

artiklis 2 osutatud väärtusi, ei puuduta üksnes liikmesriiki, kus risk realiseerub, vaid 

mõjutab liidu olemust ja selle elanike õigusi;  

C. arvestades, et Euroopa Liidu lepingu artikli 7 kohaldamisala ei piirdu ELi õigusaktidega 

hõlmatud poliitikavaldkondadega, ning arvestades, et liit saab hinnata, kas on olemas 

ilmne oht, et liikmesriigi pädevusse kuuluvates valdkondades rikutakse oluliselt ühiseid 

väärtusi; 

D. arvestades, et vaatamata asjaolule, et Euroopa Parlament on kutsunud korduvalt Ungari 

ametiasutusi üles võtma vajalikke meetmeid, millega tagada, et Ungaris austatakse täiel 

määral liidu väärtusi, ei ole olukorda lahendatud ja paljud probleemid valmistavad 

endiselt muret; 

1. märgib, et Euroopa Parlamendi murekohad on seotud järgmiste küsimustega: 

 1) põhiseadusliku süsteemi toimimine; 

2) kohtute ja muude institutsioonide sõltumatus; 

3) korruptsioon ja huvide konfliktid; 

4) eraelu puutumatus ja andmekaitse; 

5) väljendusvabadus; 

6) akadeemiline vabadus; 

7) usuvabadus; 

8) ühinemisvabadus; 

9) õigus võrdsele kohtlemisele; 

10) vähemuste hulka kuuluvate isikute, sealhulgas romade ja juutide õigused; 

11) sisserändajate, varjupaigataotlejate ja pagulaste põhiõigused; 

12) sotsiaalõigused. 

2. on veendunud, et käesoleva resolutsiooni lisas nimetatud faktid ja suundumused 

kokkuvõetuna tähendavad süsteemset ohtu demokraatiale, õigusriigile ja põhiõigustele 

Ungaris ning kujutavad endast ilmset ohtu, et rikutakse oluliselt ELi lepingu artiklis 2 

nimetatud väärtusi;  

3. esitab seepärast kooskõlas ELi lepingu artikli 7 lõikega 1 nõukogule käesoleva 

põhjendatud ettepaneku, milles kutsutakse nõukogu üles järeldama ilmset ohtu, et 

Ungari rikub oluliselt ELi lepingu artiklis 2 nimetatud väärtusi, ning andma Ungarile 
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sellega seoses asjakohaseid soovitusi;  

4. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon ja lisatud põhjendatud 

ettepanek võtta vastu nõukogu otsus komisjonile ja nõukogule ning liikmesriikide 

valitsustele ja parlamentidele. 
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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEKU LISA 
 

Ettepanek: 

nõukogu otsus, 

millega järeldatakse Euroopa Liidu lepingu artikli 7 lõike 1 alusel ilmset ohtu, et Ungari 

rikub oluliselt liidu aluseks olevaid väärtusi 

 

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU, 

 

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artikli 7 lõiget 1, 

võttes arvesse Euroopa Parlamendi põhjendatud ettepanekut, 

võttes arvesse Euroopa Parlamendi nõusolekut 

 

ning arvestades järgmist: 

 

1) Euroopa Liit on rajatud liikmesriikide ühistele väärtustele, mis on sätestatud Euroopa 

Liidu lepingu (edaspidi „ELi leping“) artiklis 2 ja mille hulka kuulub ka demokraatia, 

õigusriigi põhimõtte ja inimõiguste austamine. 

2) Oma põhjendatud ettepanekus tõi Euroopa Parlament välja oma murekohad seoses 

olukorraga Ungaris. Konkreetsemalt olid peamised probleemid seotud põhiseadusliku 

süsteemi toimimisega, kohtute ja muude institutsioonide sõltumatusega, korruptsiooni ja 

huvide konfliktidega, eraelu puutumatuse ja andmekaitsega, väljendusvabaduse, 

akadeemilise vabaduse, usuvabaduse ja ühinemisvabadusega, õigusega võrdsele 

kohtlemisele, vähemuste hulka kuuluvate isikute, sealhulgas romade ja juutide õigustega, 

sisserändajate, varjupaigataotlejate ja pagulaste põhiõigustega ning sotsiaalõigustega. 

3) Euroopa Parlament märkis ka, et Ungari ametiasutused on jätnud korduvalt võtmata 

varasemates resolutsioonides soovitatud meetmed. 

4) Oma 17. mai 2017. aasta resolutsioonis olukorra kohta Ungaris märkis Euroopa 

Parlament, et praegune olukord Ungaris kujutab endast selget ohtu, et rikutakse oluliselt 

ELi lepingu artiklis 2 osutatud väärtusi. 

5) Suur hulk riigi, Euroopa ja rahvusvahelise tasandi osalejaid, sealhulgas liidu 

institutsioonid ja asutused, Euroopa Nõukogu, Euroopa Julgeoleku- ja 

Koostööorganisatsioon (OSCE), Ühinenud Rahvaste Organisatsioon (ÜRO) ning arvukad 
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kodanikuühiskonna organisatsioonid, on väljendanud korduvalt suurt muret demokraatia, 

õigusriigi ja põhiõiguste olukorra pärast Ungaris. 

Põhiseadusliku süsteemi toimimine 

6) Alates Ungari põhiseaduse (edaspidi „uus põhiseadus“) vastuvõtmisest ja jõustumisest 

2012. aasta jaanuaris on seda kuus korda muudetud. Veneetsia komisjon väljendas mitmel 

korral nii uue põhiseaduse kui ka selle muudatuste osas muret Ungari põhiseaduse 

koostamise protsessi pärast. Kriitika keskmes oli protsessi läbipaistmatus, 

kodanikuühiskonna ebapiisav kaasamine, tõelise konsulteerimise puudumine, võimude 

lahususe ohustatus ning riikliku kontrolli- ja tasakaalustussüsteemi nõrgenemine.  

7) Põhiseaduse reformi tagajärjel piirati Ungari konstitutsioonikohtu pädevust, muuhulgas 

puudutas see eelarveküsimusi, üldise kaebeõiguse (actio popularis) kaotamist, kohtu 

võimalust viidata oma kohtupraktikale enne 1. jaanuari 2012 ning kohtu piiratud 

võimalusi vaadata läbi uue põhiseaduse kõigi muudatuste vastavus põhiseadusele, v.a 

menetluslikku laadi muudatused. Veneetsia komisjon väljendas 19. juunil 2012 vastu 

võetud arvamuses Ungari konstitutsioonikohut käsitleva 2011. aasta CLI seaduse kohta 

ning 17. juunil 2013 vastu võetud arvamuses Ungari uue põhiseaduse neljanda muudatuse 

kohta nende piirangute ja kohtunike ametisse nimetamise menetluse suhtes tõsist muret 

ning esitas Ungari ametiasutustele soovitused, et tagada vajalik kontrolli- ja 

tasakaalustussüsteem.  

8) Oma 5. aprilli 2018. aasta lõppjäreldustes väljendas ÜRO inimõiguste komitee muret 

asjaolu üle, et praeguse põhiseadusliku kaebuse menetlusega antakse 

konstitutsioonikohtule piiratum juurdepääs, ei nähta ette põhiseaduslikkuse järelevalve 

tähtaega ega peatata vaidlustatud õigusakte. Lisaks on mainitud, et uue 

konstitutsioonikohut käsitleva seaduse sätted nõrgestavad kohtunike kindlust ametiaja 

suhtes ning suurendavad valitsuse mõju konstitutsioonikohtu koosseisu ja tegevuse üle, 

muutes kohtunike ametisse nimetamise menetlust, kohtunike arvu kohtus ja nende 

pensioniiga. Komitee oli mures ka asjaolu pärast, et piiratakse konstitutsioonikohtu 

pädevust ja volitusi vaadata läbi eelarveküsimustele negatiivset mõju avaldavaid 

õigusakte. 

9) Oma 9. aprillil 2018 vastu võetud avalduses järeldas OSCE demokraatlike institutsioonide 

ja inimõiguste büroo piiratud valimisvaatlusmissioon, et 2018. aasta parlamendivalimisi 

iseloomustas riigi ja valitseva erakonna ressursside läbiv kattumine, mis kahjustab 

kandidaatide võimalusi konkureerida võrdsetel alustel. Valijatel oli suur hulk poliitilisi 

valikuvõimalusi, kuid hirmutav ja ksenofoobne retoorika, meedia kallutatus ja kampaania 

läbipaistmatu rahastamine jätsid tõelisele poliitilisele arutelule vähe ruumi, raskendades 

valijate võimalusi teha täielikult teadlik valik. Avalduses väljendati ka muret 

ühemandaadiliste valimisringkondade piiritluse pärast. Samasugust muret väljendati ka 

Veneetsia komisjoni ja Demokraatlike Valimiste Nõukogu 18. juunil 2012. aastal vastu 

võetud ühisarvamuses Ungari parlamendiliikmete valimist käsitleva seaduse kohta. 
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10) Viimastel aastatel on Ungari valitsus kasutanud laialdaselt riiklikku konsulteerimist. 27. 

aprillil 2017. aastal tõi Euroopa Komisjon esile, et riiklik konsulteerimine „Peatame 

Brüsseli“ hõlmas mitmeid faktiliselt valesid ja väga eksitavaid väiteid ja avaldusi. 

Sellegipoolest korraldas Ungari valitsus hiljem jätkuvalt samalaadseid konsulteerimisi. 

Kohtute ja muude institutsioonide sõltumatus 

11) 2011. aastal jõustatud õigusraamistiku laiaulatuslike muudatuste tagajärjel muutus 

kohtuhaldus tsentraliseeritumaks ning äsjaloodud riikliku kohtuasutuse esimehele usaldati 

ulatuslikud volitused. Veneetsia komisjon kritiseeris neid ulatuslikke volitusi oma 19. 

märtsil 2012 vastu võetud arvamuses kohtunike õiguslikku seisundit ja tasustamist 

käsitleva 2011. aasta CLXII seaduse kohta ning arvamuses Ungari kohtute korraldust ja 

haldamist käsitleva 2011. aasta CLXI seaduse kohta ning 15. oktoobril 2012 vastu võetud 

arvamuses kohtusüsteemi käsitlevate alusseaduste kohta. Sarnaseid probleeme on 

tõstatanud kohtunike ja advokaatide sõltumatusega tegelev ÜRO eriraportöör 29. 

veebruaril 2012. aastal ja 3. juulil 2013. aastal ning riikide korruptsioonivastane ühendus 

(GRECO) oma 27. märtsil 2015. aastal vastu võetud aruandes. Kõik need osalejad 

toonitasid vajadust tõhustada kollektiivse organi, s.o riikliku kohtunõukogu rolli 

järelevalveinstantsina, kuna Ungari parlamendi valitavat riikliku kohtuasutuse esimeest ei 

saa käsitleda kohtuomavalitsuse organina. Rahvusvahelistest soovitustest lähtudes 

muudeti riikliku kohtuasutuse esimehe staatust ja piirati tema volitusi, et tagada esimehe 

ja riikliku kohtuasutuse vahel parem tasakaal. 

12) Alates 2012. aastast on Ungari astunud reaalseid samme, et viia riikliku kohtuasutuse 

esimehe ülesanded üle riiklikule kohtunõukogule, et luua nende kahe organi vahel parem 

tasakaal. Sellegipoolest on vaja suuremat edasiminekut. Oma 27. märtsil 2015. aastal 

vastu võetud aruandes nõudis GRECO, et riikliku kohtuasutuse esimehe tehtavate 

kaalutlusõigusel põhinevate otsuste võimalikud ohud viidaks miinimumini. Riikliku 

kohtuasutuse esimees võib muu hulgas viia üle ja määrata kohtunikke ning tal on 

kohtusüsteemi distsipliinis oma osa. Lisaks esitab riikliku kohtuasutuse esimees ka Ungari 

presidendile soovituse kohtute esimeeste, sealhulgas apellatsioonikohtute esimeeste ja 

aseesimeeste ametisse nimetamise ja tagasikutsumise kohta. GRECO tunnustas hiljuti 

vastu võetud kohtunike eetikakoodeksit, kuid leidis, et selle võiks muuta selgemaks ja 

lisada juurde täiendõppe. 

13) Pärast Euroopa Liidu Kohtu 6. novembri 2012. aasta otsust kohtuasjas C-286/12 (Euroopa 

Komisjon versus Ungari)1, milles leiti, et selliste siseriiklike õigusnormide 

vastuvõtmisega, mille kohaselt peavad kohtunikud, prokurörid ja notarid 62-aastaseks 

saamisel teenistusest lahkuma, on Ungari rikkunud liidu õigusakte, võttis Ungari 

parlament vastu 2013. aasta XX seaduse, milles sätestati, et kohtunike pensioniiga 

alandatakse kümne aasta jooksul järk-järgult 65 eluaastale ja nähakse ette tööle 

ennistamise või kompensatsiooni kriteeriumid. Oma 2015. aasta oktoobri aruandes märkis 

                                                 
1 Euroopa Kohtu 6. novembri 2012. aasta otsus kohtuasjas C-286/12: Euroopa Komisjon versus Ungari, 

ECLI:EU:C:2012:687. 
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Rahvusvahelise Advokatuuri (International Bar Association) inimõiguste instituut, et 

enamik ametist taandatud kohtunikke ei pöördunud oma algsetele ametikohtadele tagasi. 

14) Oma 16. juuli 2015. aasta otsuses kohtuasjas Gaszó versus Ungari leidis Euroopa 

Inimõiguste Kohus, et rikutud on õigust õiglasele kohtulikule arutamisele ja õigust 

tõhusale õiguskaitsevahendile. Euroopa Inimõiguste Kohus jõudis järeldusele, et 

rikkumised lähtusid Ungari tavast jätta korduvalt tagamata, et kodanikuõigusi ja kohustusi 

määravad menetlused lõpetatakse mõistliku aja jooksul, ning jätta võtmata meetmed, mis 

võimaldavad taotluse esitajatel nõuda liiga pika siseriikliku tasandi tsiviilkohtumenetluse 

korral hüvitist. Selle otsuse täitmine on veel pooleli. 

15) Oma 23. juuni 2016. aasta otsuses kohtuasjas Baka versus Ungari leidis Euroopa 

Inimõiguste Kohus, et rikutud on András Baka – kes valiti 2009. aasta juunis 

kuueaastaseks ametiajaks ülemkohtu esimeheks, kuid kes kaotas selle ametikoha 

kooskõlas uue põhiseaduse üleminekusätetega, mille kohaselt on kohus (Kúria) ülemkohtu 

õigusjärglane – õigust õiguskaitse kättesaadavusele ja väljendusvabadust. Selle otsuse 

täitmine on endiselt pooleli, kuna Ungari valitsus eitab tõsiasja, et vaja on võtta meetmeid, 

millega ennetada kohtunike edasisi enneaegseid ametist tagandamisi samasugustel alustel, 

kaitstes sellega seoses igasugust rikkumist. 

16) 29. septembril 2008. aastal nimetati András Jóri kuueks aastaks andmekaitseinspektoriks. 

Alates 1. jaanuarist 2012 otsustas Ungari parlament aga reformida andmekaitsesüsteemi ja 

asendada inspektor riikliku andmekaitse‑  ja infovabadusametiga. András Jóri ametiaeg 

lõpetati ennetähtaegselt. 8. aprillil 2014. aastal leidis Euroopa Kohus, et 

järelevalveasutuste sõltumatus hõlmab tingimata kohustust pidada kinni 

järelevalveasutuste ametiaja kestusest kuni selle möödumiseni ning et Ungari on rikkunud 

kohustusi, mis tulenevad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivist 95/46/EÜ1. 

17) Oma 19. juunil 2012. aastal vastu võetud arvamuses riigiprokuratuuri käsitleva 2011. 

aasta CLXIII seaduse kohta ning Ungari peaprokuröri, prokuröride ja teiste prokuratuuri 

töötajate staatust ja teenistuskäiku prokuratuuris käsitleva 2011. aasta CLXIC seaduse 

kohta leidis Veneetsia komisjon mitu vajakajäämist. Oma 27. märtsil 2015. aastal vastu 

võetud aruandes soovitas GRECO Ungari ametiasutustel tungivalt teha täiendavaid 

samme, et ennetada rikkumisi ja suurendada riigiprokuratuuri sõltumatust, kaotades muu 

hulgas võimaluse peaprokuröri tagasivalimiseks. Lisaks nõudis GRECO, et 

tavaprokuröride suhtes algatatud distsiplinaarmenetlused muudetaks läbipaistvamaks ning 

et otsustes, millega antakse kohtuasjad üle ühelt prokurörilt teisele, juhindutaks rangetest 

õiguslikest kriteeriumidest ja põhjendustest.  

Korruptsioon ja huvide konfliktid 

18) Oma 27. märtsil 2015. aastal vastu võetud aruandes nõudis GRECO, et Ungari parlamendi 

liikmetele kehtestataks käitumisjuhend, millest lähtuda huvide konfliktide korral. Lisaks 

                                                 
1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. oktoobri 1995. aasta direktiiv 95/46/EÜ üksikisikute kaitse kohta 

isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta (EÜT L 281, 23.11.1995, lk 31). 
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peaks Ungari parlamendi liikmetel olema ka kohustus teatada huvide konfliktidest ad hoc 

põhimõttel ja sellega peaks käima kaasas kindlam kohustus esitada varadeklaratsioonid. 

Samuti peaksid sellega kaasnema sätted, mille alusel rakendada ebatäpsete 

varadeklaratsioonide esitamise korral sanktsioone. 

19) Oma 9. aprillil 2018. aastal vastu võetud avalduses tegi OSCE demokraatlike 

institutsioonide ja inimõiguste büroo piiratud valimisvaatlusmissioon järelduse, et 

kampaaniakulutuste piiratud järelevalve ning puuduv kampaaniavahendite allikatest 

aruandmine kahjustab kampaania rahastuse läbipaistvust ja valijate võimalusi teha teadlik 

valik, mis on vastuolus OSCE kohustuste ja rahvusvaheliste standarditega. 

20) 7. detsembril 2016. aastal sai avatud valitsemise partnerluse juhtkomitee Ungari 

valitsuselt kirja, milles teatati kohesest partnerlusest väljaastumisest. Avatud valitsemise 

partnerluse raames oli vaadeldud Ungari valitsust alates 2015. aasta juulist, kuna 

kodanikuühiskonna organisatsioonid olid väljendanud muret selle kohta, milline nende 

tegutsemisruum riigis oli. 

Eraelu puutumatus ja andmekaitse 

21) Oma 12. jaanuari 2016. aasta kohtuasjas Szabó ja Vissy versus Ungari leidis Euroopa 

Inimõiguste Kohus, et rikutud on õigust eraelu austamisele, kuna puuduvad piisavad 

õiguslikud tagatised riikliku julgeoleku eesmärgil toimuva ebaseadusliku salajase 

jälgimise vastu, sealhulgas seoses telekommunikatsiooni kasutamisega. Üldise meetmena 

on vaja asjakohast õigusakti muuta. Seetõttu on selle otsuse täitmine veel pooleli. 

22) Oma 5. aprilli 2018. aasta lõppjäreldustes väljendas ÜRO inimõiguste komitee muret 

asjaolu üle, et Ungari õigusraamistik riikliku julgeoleku eesmärgil toimuva salajase 

jälgimise valdkonnas võimaldab sidevahendite massilist pealtkuulamist ega sisalda 

piisavaid kaitsemeetmeid meelevaldse sekkumise vastu eraelu puutumatuse õigusesse. 

Komitee oli mures ka puuduvate sätete pärast, millega tagataks rikkumisjuhtumite korral 

tõhusad õiguskaitsevahendid ja võimalikult kiire teatamine asjaomasele isikule, kui 

jälgimismeedet enam ei rakendata, seadmata seejuures ohtu piirangu eesmärki.  

Väljendusvabadus 

23) 22. juunil 2015. aastal võttis Veneetsia komisjon vastu Ungari meediaseadusi (CLXXXV 

seadus meediateenuste ja massimeedia kohta, CIV seadus ajakirjandusvabaduse kohta 

ning massimeedia reklaamitulude maksustamist käsitlevad õigusaktid) käsitleva 

arvamuse, milles nõuti ajakirjandusseaduse ja meediaseaduse mitmeid muudatusi, eeskätt 

seoses ebaseadusliku meediasisu mõiste, ajakirjanduse allikate avalikustamise ning 

meediaväljaannetele kehtestatud sanktsioonidega. Samalaadseid muresid väljendati 

analüüsis, mille OSCE meediavabaduse esindaja büroo tellis 2011. aasta veebruaris, 

Euroopa Nõukogu eelmise inimõiguste voliniku 25. veebruari 2011. aasta arvamuses 

Ungari meediaseaduste kohta Euroopa Nõukogu meediavabaduse standardite kontekstis 

ning Euroopa Nõukogu ekspertide 11. mai 2012. aasta eksperthinnangus Ungari 
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meediaseaduste kohta. Neid muresid jagas Euroopa Nõukogu inimõiguste volinik Ungari 

visiidile järgnenud aruandes, mis avaldati 16. detsembril 2014. aastal. Volinik nimetas ka 

meediaomandi koondumise ja enesetsensuuri probleeme ning märkis, et laimu eest 

kriminaalvastutusele võtmise õigusraamistik tuleks kehtetuks tunnistada. 

24) Oma 22. juuni 2015. aasta arvamuses meediaseaduste kohta rõhutas Veneetsia komisjon 

vajadust muuta meedianõukogu liikmete valimist reguleerivaid eeskirju, et tagada 

ühiskondlikult oluliste poliitiliste ja muude rühmade õiglane esindatus, samuti et tuleks 

uuesti üle vaadata meedianõukogu esimehe või meediaasutuse esimehe ametisse 

nimetamise meetod ja ametikoht, et vähendada võimu koondumist ja tagada poliitiline 

erapooletus; samamoodi tuleks reformida ka juhatust. Veneetsia komisjon soovitas ka 

avaliku sektori meediateenuse osutajate reguleerimise detsentraliseerimist ning seda, et 

riiklik uudisteagentuur ei oleks avaliku sektori meediateenuse osutajate ainus uudistega 

varustaja. Samalaadseid muresid väljendati analüüsis, mille OSCE meediavabaduse 

esindaja büroo tellis 2011. aasta veebruaris, Euroopa Nõukogu eelmise inimõiguste 

voliniku 25. veebruari 2011. aasta arvamuses Ungari meediaseaduste kohta Euroopa 

Nõukogu meediavabaduse standardite kontekstis ning Euroopa Nõukogu ekspertide 11. 

mai 2012. aasta eksperthinnangus Ungari meediaseaduste kohta. Neid muresid jagas ka 

Euroopa Nõukogu inimõiguste volinik oma Ungari visiidile järgnenud aruandes, mis 

avaldati 16. detsembril 2014.  

25) 18. oktoobril 2012. aastal võttis Veneetsia komisjon vastu arvamuse, milles käsitleti 

Ungari 2011. aasta CXII seadust informatsioonilise enesemääramise ja teabevabaduse 

kohta. Vaatamata üldisele positiivsele hinnangule tõi Veneetsia komisjon välja vajaduse 

teha täiendavaid muudatusi. Pärast seadusesse hiljem lisatud muudatusi on aga õigust 

tutvuda valitsussektori teabega veelgi enam oluliselt piiratud. Neid muudatusi on 

kritiseeritud analüüsis, mille OSCE meediavabaduse esindaja büroo tellis 2016. aasta 

märtsis. 

26) Oma 9. aprillil 2018. aastal vastu võetud avalduses tegi Ungari 2018. aasta 

parlamendivalimistele saadetud OSCE demokraatlike institutsioonide ja inimõiguste 

büroo piiratud valimisvaatlusmissioon järelduse, 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. Lisaks märgiti seal, et omandiõiguse politiseerimine koos 

piirava õigusraamistikuga kitsendas toimetamisvabadust, tõkestades valijate juurdepääsu 

mitmekesisele teabele. 

27) Oma 5. aprilli 2018. aasta lõppjäreldustes väljendas ÜRO inimõiguste komitee muret 

Ungari meediaseaduste ja tavade pärast, millega piiratakse arvamus- ja väljendusvabadust. 

Komitee tundis muret asjaolu pärast, et pärast seadusesse tehtud järjestikusi muudatusi ei 

taga kehtiv õigusraamistik täiel määral tsenseerimata ja takistamatut ajakirjandust. 

Komitee märkis murega, et meedianõukogul ja meediaasutusel puudub oma ülesannete 

täitmiseks piisav sõltumatus ning et neil on liiga suured regulatiivsed ja sanktsioonide 

kohaldamise volitused. 



 

PE620.837v01-00 12/26 PR\1150563ET.docx 

ET 

Akadeemiline vabadus 

28) 6. oktoobril 2017. aastal võttis Veneetsia komisjon vastu arvamuse 4. aprilli 2017. aasta 

XXV seaduse kohta, milles käsitletakse riiklikku kolmanda taseme haridust käsitleva 

2011. aasta CCIV seaduse muudatust. Selles jõuti järeldusele, et juba Ungaris asuvate ja 

seal juba aastaid seaduslikult tegutsenud välisülikoolide jaoks väga mõjuvate põhjusteta 

karmimate eeskirjade kehtestamine koos rangete tähtaegade ja tõsiste õiguslike 

tagajärgedega tundub õigusriigi ning põhiõiguste põhimõtete ja tagatiste seisukohast 

ülimalt problemaatiline. Asjaomased ülikoolid ja nende üliõpilased on kaitstud riiklike ja 

rahvusvaheliste eeskirjadega akadeemilise vabaduse, väljendus- ja kogunemisvabaduse 

kohta ning õiguse kohta haridusele ja haridusvabaduse kohta. Veneetsia komisjon soovitas 

Ungari ametiasutustel eeskätt tagada, et uued eeskirjad tööloa olemasolu nõude kohta ei 

mõjuta ebaproportsionaalselt akadeemilist vabadust ning et neid kohaldatakse 

mittediskrimineerival ja paindlikul viisil, seadmata ohtu olemasolevates ülikoolides juba 

pakutava hariduse kvaliteeti ega rahvusvahelisust. Muret kolmanda taseme haridust 

käsitleva 2011. aasta CCIV seaduse muudatuse pärast jagavad oma 11. aprilli 2017. aasta 

avalduses ka ÜRO arvamus- ja väljendusvabaduse eriraportöör, rahumeelse kogunemise 

ja ühinemisvabaduse õigusega tegelev ÜRO eriraportöör ning ÜRO eriraportöör 

kultuuriliste õiguste valdkonnas. Oma 5. aprilli 2018. aasta lõppjäreldustes märkis ÜRO 

inimõiguste komitee, et selliste piirangute kehtestamine mõtte-, väljendus- ja 

ühinemisvabadusele ning akadeemilisele vabadusele ei ole piisavalt põhjendatud.  

29) 17. oktoobril 2017. aastal pikendas Ungari parlament tähtaega, milleks riigis tegutsevad 

välisülikoolid peavad vastama uutele kriteeriumidele, 1. jaanuarini 2019. Läbirääkimised 

Ungari valitsuse ja mõjualuste välismaiste kõrgharidusasutuste, eeskätt Kesk-Euroopa 

Ülikooli vahel on endiselt pooleli, samas kui välisülikoolid on jätkuvalt õigusliku 

ebaselguse olukorras.  

30) 7. detsembril 2017. aastal otsustas Euroopa Komisjon kaevata Ungari Euroopa Liidu 

Kohtusse põhjendusega, et kolmanda taseme haridust käsitleva 2011. aasta CCIV seaduse 

muudatus piirab ebaproportsionaalselt liidu ja liiduväliste ülikoolide tegevust ning et 

seadus tuleb viia uuesti liidu õigusega kooskõlla. Euroopa Komisjon leidis, et uus 

õigusakt läheb vastuollu Euroopa Liidu põhiõiguste hartas („harta“) sätestatud õigusega 

akadeemilisele vabadusele, õigusega haridusele ja ettevõtlusvabadusega ning 

rahvusvahelisest kaubandusõigusest tulenevate liidu õiguslike kohustustega. 

Usuvabadus 

31) 2011. aastal võttis Ungari parlament vastu 2011. aasta CCVI seaduse, milles käsitletakse 

õigust südametunnistuse- ja usuvabadusele ning Ungari kirikute, konfessioonide ja 

usukogukondade õiguslikku seisundit. Seadusega jäeti paljud usulised ühendused ilma 

juriidilise isiku staatusest ning vähendati Ungaris seaduslikult tunnustatud kirikute arvu 

14-le. 16. detsembril 2011. aastal väljendas Euroopa Nõukogu inimõiguste volinik Ungari 

ametiasutustele saadetud kirjas selle seaduse pärast muret. Rahvusvahelisele survele 
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reageerides suurendas Ungari parlament 2012. aasta veebruaris tunnustatud kirikute arvu 

31-le. 19. märtsil 2012. aastal võttis Veneetsia komisjon vastu arvamuse, milles 

käsitletakse 2011. aasta CCVI seadust õiguse kohta südametunnistuse- ja usuvabadusele 

ning Ungari kirikute, konfessioonide ja usukogukondade õigusliku seisundi kohta, milles 

ta tõi esile, et seadusega kehtestatakse hulk nõudeid, mis on ulatuslikud ja põhinevad 

kiriku tunnustamise osas meelevaldsetel kriteeriumidel, et seadus on toonud kaasa sadade 

varem seaduslikult tunnustatud kirikute registrist kustutamise ning et seadus põhjustab 

teatud määral usuliste veendumuste ja kogukondade ebavõrdset ja isegi diskrimineerivat 

kohtlemist, sõltuvalt sellest, kas nad on tunnustatud või mitte. 

32) 2013. aasta veebruaris otsustas Ungari konstitutsioonikohus, et tunnustatud kirikute 

registrist kustutamine oli põhiseadusvastane. Konstitutsioonikohtu otsusele reageerides 

muutis Ungari parlament 2013. aasta märtsis põhiseadust. 2013. aasta juunis ja septembris 

parandas Ungari parlament 2011. aasta CCVI seadust, et luua kaheastmeline 

klassifikatsioon, mis hõlmab usukogukondi ja juriidilise isikuna registreeritud kirikuid. 

2013. aasta septembris muutis Ungari parlament selgesõnaliselt ka põhiseadust, et anda 

endale volitused valida usukogukondi, kellega riik avalike huvidega seotud tegevuses 

koostööd teeb.  

33) Oma 8. aprilli 2014. aasta otsuses kohtuasjas Magyar Keresztény Mennonita Egyház jt 

versus Ungari otsustas Euroopa Inimõiguste Kohus, et Ungari on rikkunud 

ühinemisvabadust koostoimes südametunnistuse- ja usuvabadusega. Selle otsuse täitmine 

on veel pooleli. 

Ühinemisvabadus 

34) 9. juulil 2014. aastal tõi Euroopa Nõukogu inimõiguste volinik oma kirjas Ungari 

ametiasutustele välja, et on mures häbimärgistava retoorika pärast, mida kasutasid 

vabaühenduste töö legitiimsust kahtluse alla seadvad poliitikud auditite raames, mille 

Ungari valitsuse kontrollibüroo viis ellu vabaühenduste suhtes, mis said toetust Norra 

kodanikuühiskonna fondist. 8.–16. veebruaril 2016. aastal külastas inimõiguste kaitsjate 

olukorraga tegelev ÜRO eriraportöör Ungarit ja tõi oma raportis välja, et kehtivast 

õigusraamistikust, millega reguleeritakse põhivabaduste, näiteks arvamus- ja 

väljendusvabaduse ning rahumeelse kogunemise ja ühinemisvabaduse õiguse kasutamist, 

tulenevad märkimisväärsed probleemid ning et riiklikku julgeolekut ja rännet puudutavad 

õigusaktid võivad avaldada piiravat mõju ka kodanikuühiskonna keskkonnale. 

35) 2017. aasta aprillis esitati Ungari parlamendile seaduseelnõu välisriikidelt rahalist toetust 

saavate organisatsioonide läbipaistvuse kohta. 26. aprillil 2017. aastal saatis Euroopa 

Nõukogu inimõiguste volinik Ungari Rahvuskogu esimehele kirja, milles märkis, et 

seaduseelnõu esitati valitseva koalitsiooni teatavate liikmete jätkuva vastuolulise retoorika 

tingimustes, kus mõnda vabaühendust nimetati nende rahastamisallika alusel avalikult 

välisagendiks ja kaheldi nende legitiimsuses. Samalaadseid probleeme on mainitud 

Euroopa Nõukogu rahvusvaheliste vabaühenduste konverentsi esimehe ning 

vabaühenduste õiguse ekspertnõukogu esimehe 7. märtsi 2017. aasta avalduses, samuti 
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vabaühenduste õiguse ekspertnõukogu koostatud 24. aprilli 2017. aasta arvamuses ning 

inimõiguste kaitsjate olukorraga tegeleva ÜRO eriraportööri ning arvamus- ja 

sõnavabaduse edendamise ja kaitsmisega tegeleva ÜRO eriraportööri 15. mai 2017. aasta 

avalduses. 

36) 13. juunil 2017 võttis Ungari parlament seaduseelnõu koos mitme muudatusega vastu. 

Oma 20. juuni 2017. aasta arvamuses tunnistas Veneetsia komisjon, et mõni neist 

muudatustest oli oluline edasiminek, kuid samal ajal on jäetud käsitlemata mõned muud 

murekohad ning muudatustest ei piisa, leevendamaks kahtlust, et seadus toob kaasa 

ebaproportsionaalse ja ebavajaliku sekkumise ühinemis- ja väljendusvabadusse, eraelu 

puutumatuse õigusesse ja diskrimineerimise keelamisse. Oma 5. aprilli 2018. aasta 

lõppjäreldustes märkis ÜRO inimõiguste komitee, et nende nõuete kehtestamine ei ole 

piisavalt põhjendatud ja see tundus olevat osa püüdlusest seada halba valgusesse teatud 

vabaühendused, sealhulgas vabaühendused, mis on pühendunud inimõiguste kaitsele 

Ungaris. 

37) 7. detsembril 2017. aastal otsustas Euroopa Komisjon algatada Ungari vastu 

kohtumenetluse, kuna vabaühenduste seaduse sätete tõttu, mis diskrimineerivad kaudselt 

ja piiravad ebaproportsionaalselt kodanikuühiskonna organisatsioonidele välismaalt 

laekuvaid annetusi, ei ole riik täitnud kohustusi, mis tulenevad aluslepingu sätetest 

kapitali vaba liikumise kohta. Lisaks tegi Euroopa Komisjon järelduse, et Ungari on 

rikkunud hartas sätestatud õigust ühinemisvabadusele ning õigust eraelu puutumatusele ja 

isikuandmete kaitsele koostoimes aluslepingu sätetega kapitali vaba liikumise kohta. 

38) 2018. aasta veebruaris esitles Ungari valitsus õigusaktide paketti, mis koosnes kolmest 

seaduseelnõust ja mida tuntakse ka paketina „Peatage Soros“ ( (T/19776, T/19775, 

T/19774). 14. veebruaril 2018. aastal esitasid Euroopa Nõukogu rahvusvaheliste 

vabaühenduste konverentsi esimees ning vabaühenduste õiguse ekspertnõukogu esimees 

avalduse, milles toodi esile, et pakett ei ole kooskõlas ühinemisvabadusega, 

konkreetsemalt sisserändajatega tegelevate vabaühenduste puhul. 15. veebruaril 2018. 

aastal väljendas Euroopa Nõukogu inimõiguste volinik samasuguseid kahtlusi. Oma 5. 

aprilli 2018. aasta lõppjäreldustes väljendas ÜRO inimõiguste komitee muret asjaolu üle, 

et vihjates rahvuse püsimajäämisele ning kodanike ja kultuuri kaitsmisele ning sidudes 

vabaühenduste tegevuse väidetava rahvusvahelise vandenõuga, häbimärgistaks 

õigusaktide pakett vabaühendusi ja piiraks nende võimekust teha olulist inimõigusi ning 

eriti pagulaste, varjupaigataotlejate ja sisserändajate õigusi toetavat tööd. Peale selle oli 

komitee mures asjaolu pärast, et vabaühendustele suunatud välisrahastusele piirangute 

kehtestamist võidakse kasutada selleks, et avaldada neile ebaseaduslikku survet ja 

sekkuda põhjendamatult nende tegevusse.  

Õigus võrdsele kohtlemisele  

39) 17.–27. mail 2016. aastal külastas Ungarit ÜRO töörühm, mis tegeleb naistevastase 

diskrimineerimisega õiguses ja praktikas. Oma aruandes tõi töörühm esile, et 

konservatiivset perekonnavormi, mille kaitse on tagatud rahvuse püsimajäämise 
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põhialusena, ei tohiks seada naiste poliitilistest, majanduslikest ja sotsiaalõigustest ja 

naiste võimestamisest olulisemale kohale. Töörühm juhtis lisaks tähelepanu asjaolule, et 

naiste õigust võrdsusele ei saa näha pelgalt haavatavate rühmade kaitse seisukohast laste, 

eakate ja puuetega inimeste kõrval, kuna nad on kõikide selliste rühmade lahutamatu osa. 

40) Oma 5. aprilli 2018. aasta lõppjäreldustes väljendas ÜRO inimõiguste komitee kahetsust 

asjaolu üle, et naiste positsiooni suhtes ühiskonnas domineerivad Ungaris endiselt 

patriarhaalsed stereotüüpsed hoiakud, ning märkis murega ära poliitikategelaste 

diskrimineerivad naistevastased märkused. Samuti märkis komitee, et Ungari 

kriminaalkoodeks ei kaitse täiel määral koduvägivallaohvritest naisi. 

41) 27. aprillil 2017. aastal avaldas Euroopa Komisjon põhjendatud arvamuse, milles kutsus 

Ungarit üles rakendama nõuetekohaselt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 

2006/54/EÜ1, arvestades, et Ungari seadusega nähakse ette soo alusel diskrimineerimise 

keelu erand, mis on palju laiem kui asjaomase direktiiviga ette nähtud erand. Samal 

kuupäeval esitas Euroopa Komisjon Ungarile põhjendatud arvamuse nõukogu 

direktiivi 92/85/EMÜ2 – milles märgiti, et tööandjatel on kohustus kohandada rasedate ja 

rinnaga toitvate töötajate töötingimusi, et vältida riske nende tervisele ja ohutusele – 

mittejärgimise pärast.  

42) Oma 5. aprilli 2018. aasta lõppjäreldustes väljendas ÜRO inimõiguste komitee muret 

asjaolu üle, et diskrimineerimise põhiseadusliku keelu raames ei loetleta selgesõnaliselt 

seksuaalset sättumust ja sooidentiteeti diskrimineerimise alusena ning et selle piirav 

perekonna määratlus võib põhjustada diskrimineerimist, kuna hõlmatud ei ole teatud 

perekonnakorralduse tüübid, sealhulgas samasoolised paarid. Komitee oli mures ka homo- 

ja biseksuaalsete ja transsooliste isikute vastaste vägivallaaktide ning nende suhtes levinud 

negatiivsete stereotüüpide ja eelarvamuste pärast, eriti tööhõive- ja haridussektoris. Lisaks 

nimetati suure hulga vaimsete, intellektuaalsete ja psühhosotsiaalsete puuetega inimeste 

sunniviisilist paigutamist meditsiiniasutustesse, isoleerimist ja sundravi, samuti teatatud 

vägivalda ning julma, ebainimlikku ja alandavat kohtlemist ning väiteid arvukate uurimata 

surmajuhtumite kohta suletud asutustes.  

Vähemuste hulka kuuluvate isikute, sealhulgas romade ja juutide õigused  

43) Ungari visiidile järgnenud aruandes, mis avaldati 16. detsembril 2014. aastal, märkis 

Euroopa Nõukogu inimõiguste volinik, et talle valmistab muret halvenev rassismi ja 

sallimatuse olukord Ungaris, kus romavastasus on kõige jõhkram sallimatuse vorm, nagu 

näitavad äratuntavalt karmid meeleavaldused, sealhulgas romade vastu suunatud vägivald 

ning poolsõjaväelised marsid ja patrullimine romadega asustatud külades. Ta juhtis 

tähelepanu ka asjaolule, et vaatamata Ungari ametiasutuste seisukohtadele mõista hukka 

                                                 
1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. juuli 2006. aasta direktiiv 2006/54/EÜ meeste ja naiste võrdsete võimaluste 

ja võrdse kohtlemise põhimõtte rakendamise kohta tööhõive ja elukutse küsimustes (ELT L 204, 26.7.2006, lk 

23). 
2 Nõukogu 19. oktoobri 1992. aasta direktiiv 92/85/EMÜ rasedate, hiljuti sünnitanud ja rinnaga toitvate töötajate 

tööohutuse ja töötervishoiu parandamise meetmete kehtestamise kohta (kümnes üksikdirektiiv direktiivi 
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antisemiitlikud avaldused, on antisemitism korduvalt ilmnev probleem, mis väljendub 

vihakõnes ja juutide või nende vara vastastes vägivallajuhtumites. Lisaks nimetas ta 

sisserändajate, sealhulgas varjupaigataotlejate ja pagulaste vastase ksenofoobia ning muid 

sotsiaalseid rühmi, näiteks LGBTI-inimesi, vaeseid ja kodutuid mõjutava sallimatuse uut 

puhangut. Euroopa Nõukogu rassismi ja sallimatuse vastu võitlemise komisjon tõi oma 9. 

juunil 2015. aastal avaldatud aruandes välja samalaadsed probleemid. 

44) Oma neljandas arvamuses Ungari kohta, mis võeti vastu 25. veebruaril 2016. aastal, 

märkis rahvusvähemuste kaitse raamkonventsiooni nõuandekomitee, et romad kannatavad 

jätkuvalt süsteemse diskrimineerimise ja ebavõrdsuse all kõikides eluvaldkondades, mille 

hulga kuuluvad eluasemed, tööhõive, haridus, juurdepääs tervishoiuteenustele ning 

osalemine ühiskondlikus ja poliitilises elus. Oma 5. juuli 2017. aasta resolutsioonis 

soovitas Euroopa Nõukogu ministrite komitee Ungari ametiasutustel teha jätkuvaid ja 

tõhusaid jõupingutusi, et ennetada romade kogetavat ebavõrdsust ja diskrimineerimist, 

sellega võidelda ja selle eest karistada, parandada romade esindajatega tihedalt 

konsulteerides romade elamistingimusi, juurdepääsu tervishoiuteenustele ja tööhõivet, 

võtta tõhusaid meetmeid, et lõpetada tavad, mis toovad kaasa roma laste jätkuva 

segregeerimise koolis, ning kahekordistada jõupingutusi, et kõrvaldada puudused, millega 

roma lapsed peavad tulema toime haridusvaldkonnas, tagada, et roma lastel on võrdsed 

võimalused juurdepääsuks kvaliteetsele haridusele kõigil tasanditel, ning võtta jätkuvalt 

meetmeid, et ennetada laste ekslikku paigutamist erikoolidesse ja -klassidesse. 

45) Oma 29. jaanuari 2013. aasta otsuses kohtuasjas Horváth ja Kiss versus Ungari leidis 

Euroopa Inimõiguste Kohus, et asjakohastes Ungari õigusaktides – nii, nagu neid 

tegelikkuses kohaldatakse – puuduvad piisavad tagatised ning et vaimse puude süsteemse 

valediagnoosimise tõttu tõi see kaasa roma laste segregatsiooni ja liiga suure esindatuse 

erikoolides, mis tähendab, et rikutakse õigust saada haridust ilma diskrimineerimiseta. 

Selle otsuse täitmine on veel pooleli. 

46) 26. mail 2016. aastal saatis Euroopa Komisjon Ungari ametiasutustele märgukirja nii 

Ungari õigusaktide kui ka haldustavade kohta, mille tagajärjeks on roma laste 

ebaproportsionaalne üleesindatus vaimse puudega laste jaoks ettenähtud erikoolides ning 

nende märkimisväärselt segregeeritud haridusvõimalused tavakoolides. 

47) Oma 20. oktoobri 2015. aasta otsuses kohtuasjas Balázs versus Ungari leidis Euroopa 

Inimõiguste Kohus, et seoses võimetusega võtta arvesse rünnaku väidetavat 

romavastasuse ajendit on rikutud diskrimineerimise keeldu. Oma 12. aprilli 2016. aasta 

otsuses kohtuasjas R.B. versus Ungari leidis Euroopa Inimõiguste Kohus, et rassismist 

ajendatud väärkohtlemise süüdistuste ebapiisava uurimisega on rikutud õigust eraelu 

puutumatusele. Mõlema otsuse täitmine on veel pooleli. 

48) Lähtudes teadetest meetmete kohta, mille Miskolci linna kohalik omavalitsus võttis 

romade sunniviisilise väljatõstmise suhtes, tegi OSCE demokraatlike institutsioonide ja 

                                                                                                                                                         
89/391/EMÜ artikli 16 lõike 1 tähenduses) (EÜT L 348, 28.11.1992, lk 1). 
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inimõiguste büroo 2015. aasta 29. juunist 1. juulini kontrollkäigu Ungarisse. 26. jaanuaril 

2016. aastal saatis Euroopa Nõukogu inimõiguste volinik Ungari ametiasutustele kirja, 

väljendades muret romade kohtlemise pärast Miskolcis. 

49) Oma 5. juuli 2017. aasta resolutsioonis soovitas Euroopa Nõukogu ministrite komitee 

Ungari ametiasutustel parandada jätkuvalt dialoogi juutide kogukonnaga, muutes selle 

jätkusuutlikuks, ning seada antisemitismiga võitlemine avalikes kohtades esmasele 

kohale, teha pidevaid jõupingutusi, et ennetada, tuvastada ja uurida tõhusalt kõiki 

rassiliste ja etniliste motiividega ja antisemiitlikke tegusid, sealhulgas vandalismi ja 

vihakõnet, nende eest tõhusalt vastutusele võtta ja karistada, ning kaaluda seaduse 

muutmist nii, et rassistlike kuritegude eest oleks tagatud võimalikult laiaulatuslik 

õiguskaitse.  

50) Oma 5. aprilli 2018. aasta lõppjäreldustes väljendas ÜRO inimõiguste komitee muret 

teadete pärast, mille kohaselt kannatab romade kogukond jätkuvalt laiaulatusliku 

diskrimineerimise ja tõrjumise, töötuse, eluasemeprobleemide ja haridusliku 

segregatsiooni all. Eriti mures on komitee asjaolu pärast, et hoolimata avaliku hariduse 

seadusest on segregatsioon koolides, eriti kiriku- ja erakoolides jätkuvalt laialt levinud 

ning kergete puuetega lastele mõeldud koolidesse paigutatud roma laste hulk on endiselt 

ebaproportsionaalselt suur. Lisaks väljendati muret vähemuste, eeskätt romade, muslimite, 

sisserändajate ja pagulaste vastaste vihakuritegude laia leviku ja vihakõne pärast 

poliitilises arutelus, meedias ja internetis, sealhulgas valitsuse spondeeritud kampaaniate 

raames. Komitee väljendas muret antisemiitlike stereotüüpide laia leviku pärast. Komitee 

märkis murega ära ka väited, mille kohaselt on registreeritud vihakuritegude arv äärmiselt 

väike, kuna politsei ei uuri sageli usaldusväärseid väiteid vihakuritegude ja kuritegeliku 

vihakõne kohta ega võta selle eest vastutusele. Viimasena väljendas komitee muret teadete 

pärast, mille kohaselt rakendab politsei jätkuvalt romade rassilist profileerimist. 

Migrantide, varjupaigataotlejate ja pagulaste põhiõigused 

51) 3. juulil 2015. aastal avaldas ÜRO pagulaste ülemvolinik muret varjupaigaõiguse 

kiirmenetluse korras muutmise pärast. 17. septembril 2015. aastal väljendas ÜRO 

pagulaste ülemvolinik arvamust, et Ungari rikub pagulaste ja sisserändajate kohtlemisel 

rahvusvahelist õigust. 27. novembril 2015. aastal tegi Euroopa Nõukogu inimõiguste 

volinik avalduse, milles ta leidis, et Ungari ei taga pagulasküsimusega seotud probleemi 

käsitledes inimõiguste järgimist. 21. detsembril 2015. aastal nõudsid ÜRO pagulaste 

ülemvolinik, Euroopa Nõukogu ja OSCE demokraatlike institutsioonide ja inimõiguste 

büroo tungivalt, et Ungari hoiduks poliitikast ja tavadest, mis aitavad kaasa sallimatuse ja 

hirmu levikule ja toidavad pagulaste ja sisserändajate vastu suunatud ksenofoobiat. 6. 

juunil 2016. aastal väljendas ÜRO pagulaste ülemvolinik muret selle pärast, et Ungari 

piirivalveasutuste poolse varjupaigataotlejate ja sisserändajate väidetavate väärkohtlemiste 

arv on tõusuteel, samuti üldiste piiravate piiril võetavate ja seadusandlike meetmete 

pärast, mis hõlmab ka juurdepääsu varjupaigamenetlustele. 
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52) 3. juulil 2014. aastal viitas ÜRO omavolilise kinnipidamise töörühm sellele, et 

varjupaigataotlejate ja ebaseaduslike rändajate olukorda tuleb jõuliselt parandada ning 

sellele tähelepanu pöörata, et ennetada omavolilist vabadusevõtmist. Sarnast muret 

eelkõige saatjata alaealiste kinnipidamise pärast väljendas oma 16. detsembri 2014. aasta 

aruandes pärast visiiti Ungarisse ka Euroopa Komisjoni inimõiguste volinik. 21.–27. 

oktoobril 2015. aastal külastas piinamise ja ebainimliku või alandava kohtlemise või 

karistamise tõkestamise Euroopa Komitee Ungarit ja viitas oma aruandes 

märkimisväärsele hulgale välismaalaste (sealhulgas saatjata alaealiste) väidetele, et nad on 

kannatanud politseinike ja rände- või varjupaigataotlejate kinnipidamisasutustes töötavate 

relvastatud valvurite poolse füüsilise väärkohtlemise all. 7. märtsil 2017. aastal väljendas 

ÜRO pagulaste ülemvolinik muret Ungari parlamendis hääletusel oleva uue seaduse 

pärast, mis näeb ette kõigi varjupaigataotlejate, sealhulgas laste kohustusliku 

kinnipidamise kogu varjupaigamenetluse ajal. 8. märtsil 2017. aastal tegi Euroopa 

Nõukogu inimõiguste volinik avalduse, milles ta väljendas samuti muret kõnealuse 

seaduse pärast. 31. märtsil 2017. aastal nõudis ÜRO piinamise tõkestamise allkomisjon 

tungivalt, et Ungari tegeleks viivitamatult kinnipidamise ülemäärase kasutamise 

küsimusega. 

53) 12.–16. juunil 2017. aastal külastas Euroopa Nõukogu peasekretäri rände- ja 

pagulasküsimuste eriesindaja Serbiat ja kaht transiidiala Ungaris. Oma aruandes esitas 

eriesindaja mitu ettepanekut, kutsudes Ungari ametiasutusi muu hulgas üles võtma 

vajalikke meetmeid, sealhulgas vaatama läbi asjaomase õigusliku raamistiku ja muutma 

asjaomaseid tavasid, tagamaks, et kõiki piirile jõudvaid või Ungari territooriumil viibivaid 

välismaalasi ei takistata rahvusvahelise kaitse taotlust esitamast. 5.–7. juulil külastas kaht 

transiidiala ka Euroopa Nõukogu Lanzarote komitee (laste kaitset seksuaalse 

ärakasutamise ja seksuaalse kuritarvitamise eest käsitleva Euroopa Nõukogu 

konventsiooni osaliste komitee), kes esitas hulga soovitusi, kutsudes muu hulgas üles 

käsitlema kõiki alla 18-aastaseid isikuid lastena, diskrimineerimata kedagi vanuse alusel, 

tagamaks, et kõik Ungari kohtualluvuse piirkonnas viibivad lapsed oleksid kaitstud 

seksuaalse ärakasutamise ja kuritarvitamise eest, ja paigutama lapsi süstemaatiliselt 

peamistesse lastekaitseasutustesse, et ennetada nende võimalikku seksuaalset 

ärakasutamist või kuritarvitamist täiskasvanute ja noorukite poolt transiidialadel. 

54) Euroopa Inimõiguste Kohus leidis oma 14. märtsi 2017. aasta otsuses kohtuasjas Ilias ja 

Ahmed vs. Ungari, et taotlejate õigust vabadusele ja turvalisusele on rikutud. Samuti 

otsustas Euroopa Inimõiguste Kohus, et seoses taotlejate väljasaatmisega Serbiasse rikuti 

ebainimliku või alandava kohtlemise keeldu ning seoses kinnipidamistingimustega 

Röszke transiidialal rikuti õigust tõhusale õiguskaitsele. Kohtuasi on praegu Euroopa 

Inimõiguste Kohtu suurkojas pooleli. 

55) 7. detsembril 2017. aastal otsustas Euroopa Komisjon jätkata Ungari suhtes riigi 

varjupaigaalaste õigusaktide osas algatatud rikkumismenetlusega, esitades põhjendatud 

arvamuse. Komisjon on seisukohal, et Ungari õigusaktid ei ole kooskõlas liidu õigusega, 
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eelkõige Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiividega 2013/32/EL1, 2008/115/EÜ2 ja 

2013/33/EL3 ning mitme põhiõiguste harta sättega.  

56) Oma 5. aprilli 2018. aasta lõppjäreldustes väljendas ÜRO inimõiguste komitee muret, et 

2017. aasta märtsis Ungaris vastu võetud seadus, mis võimaldab kõik varjupaigataotlejad, 

välja arvatud alla 14-aastased saatjata lapsed, varjupaigamenetluse ajaks automaatselt 

transiidialadele välja saata, ei ole kooskõlas õigusnormidega, kuna lubatud 

kinnipidamisaeg on pikk ja piiramata tähtajaga ning puuduvad nii õiguslik kohustus iga 

asjaomase isiku konkreetse olukorra viivitamatuks läbivaatamiseks kui ka menetluslikud 

tagatised transiidialadele väljasaatmise tõsiseltvõetavaks vaidlustamiseks. Komitee 

väljendas erilist muret teadete pärast sisserändajate automaatse kinnipidamise ulatusliku 

rakendamise kohta Ungaris asuvates kinnipidamisasutustes ning selle pärast, et isikliku 

vabaduse piiranguid on kasutatud üldise heidutusmeetodina ebaseadusliku piiriületuse 

takistamiseks, mitte vastusena konkreetsete isikute puhul kindlaks tehtud ohule. Lisaks 

sellele oli komitee mures selliste väidete pärast, et osades kinnipidamisasutustes on 

kehvad tingimused. Komitee juhtis murelikult tähelepanu 2016. aasta juunis kehtestatud 

tagasisuunamise seadusele, mis võimaldab politseil koondväljasaatmise korras saata välja 

kõik isikud, kes ületavad piiri ebaseaduslikult ja kes peetakse kinni Ungari territooriumil 

Ungari piirist 8 kilomeetri kaugusele ulatuval alal, mida laiendati hiljem kogu Ungari 

territooriumile, ning dekreedile nr 191/2015, millega määratleti Serbia turvalise kolmanda 

riigina, võimaldades sisserändajate tagasisuunamise Ungari ja Serbia piiril. Komitee võttis 

murelikult teadmiseks teated, et tagasisuunamist rakendatakse valimatult ning et isikutel, 

kelle suhtes seda meedet rakendatakse, on väga piiratud võimalused varjupaigataotluse 

esitamiseks või oma otsuse edasikaebamise õiguse kasutamiseks. Samuti märkis komitee 

murelikult, et on saanud teateid kollektiivsest ja vägivaldsest väljasaatmisest, muu hulgas 

esineb süüdistusi tõsiste peksmiste, politseikoerte rünnakute ja kummikuulidega 

tulistamise kohta, mis on põhjustanud tõsiseid vigastusi ja vähemalt ühel juhul ka 

varjupaigataotleja surmajuhtumi. Komitee väljendas muret ka teadete pärast, et 

transiidialadel tehtav lastest varjupaigataotlejate ja saatjata alaealiste vanuse hindamine on 

puudulik, sõltub suuresti eksperdi visuaalsest kontrollist ja on ebatäpne, ning teadete 

pärast, et väidetavalt puudub sellistel varjupaigataotlejatel nõuetekohane juurdepääs 

haridusele, sotsiaal- ja psühholoogilistele teenustele ning õigusabile. 

Sotsiaalsed õigused 

57) Oma 16. detsembril 2014. aastal avaldatud aruandes pärast visiiti Ungarisse väljendas 

Euroopa Komisjoni inimõiguste volinik muret tänavatel ööbimist ja hüttide ja hurtsikute 

ehitamist takistavate meetmete võtmise pärast, millele on laialdaselt viidatud kui 

                                                 
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). 
3 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2013. aasta direktiiv 2013/33/EL, millega sätestatakse 

rahvusvahelise kaitse taotlejate vastuvõtu nõuded (ELT L 180, 29.6.2013, lk 96). 
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tegelikkuses kodutuse kriminaliseerimisele. Volinik nõudis tungivalt, et Ungari 

ametiasutused uuriksid teadaolevaid sunniviisilise väljatõstmise juhtumeid, kus ei pakuta 

alternatiivseid lahendusi, ning juhtumeid, kus lapsed võetakse kehvade sotsiaal-

majanduslike tingimuste tõttu peredest ära. Oma 5. aprilli 2018. aasta lõppjäreldustes 

väljendas ÜRO inimõiguste komitee muret riiklike ja kohalike õigusaktide pärast, mis 

tuginevad põhiseaduse neljandale muudatusele, millega keelustatakse paljudes avalikes 

kohtades tänavatel ööbimine ja muudetakse kodutus tegelikkuses karistatavaks. 

58) Euroopa Sotsiaalõiguste Komitee 2017. aasta järeldustes leiti, et Ungari tegevus ei ole 

kooskõlas Euroopa sotsiaalhartaga põhjusel, et füüsiliselt isikust ettevõtjatele ja 

koduabilistele ning muudele töötajate rühmadele ei laiene töötervishoiu- ja 

tööohutusnõuete kaitse, et emasuremuse vähendamiseks võetud meetmed on olnud 

ebapiisavad, et vanaduspensioni miinimumsumma on ebapiisav, et töötushüvitise 

miinimumsumma on ebapiisav, et töötushüvitise maksmise maksimaalne võimalik kestus 

on liiga lühike ning et rehabilitatsiooni- ja invaliidsushüvitise miinimumsumma on 

teatavatel juhtudel ebapiisav. Samuti leidis komitee, et Ungari tegevus ei ole kooskõlas 

Euroopa sotsiaalhartaga põhjusel, et üksikutele puuduvate vahenditega isikutele, 

sealhulgas eakatele, makstavate sotsiaaltoetuste määr ei ole piisav, et kõigile seaduslikult 

Ungaris elavatele osalisriikide kodanikele ei ole tagatud sotsiaalteenuste võrdne 

kättesaadavus ning et ei ole tuvastatud, et haavatavatele perekondadele oleks tagatud 

piisav hulk eluasemeid. 

59) Oma 11. juuli 2017. aasta soovituses, milles käsitletakse Ungari 2017. aasta riiklikku 

reformikava ja esitatakse nõukogu arvamus Ungari 2017. aasta lähenemisprogrammi 

kohta, viitas nõukogu sellele, et sotsiaalabi ja töötushüvitiste vastavus ja ulatus on 

piiratud, et 3-kuune töötushüvitiste maksmise aeg on endiselt ELi lühim, jäädes alla ajale, 

mis tööotsijatel keskmiselt töökoha leidmiseks kulub, ning et 2015. aasta sotsiaalabi 

reform küll lihtsustas ja tõhustas toetuste süsteemi, kuid ei tundu tagavat abivajajatele 

ühtlast ja piisavat minimaalset elatustaset.  

60) Nõukogu kuulas Ungari [….] 2018. aastal vastavalt ELi lepingu artikli 7 lõikele 1 ära. 

61) Eespool nimetatud põhjustel tuleks ELi lepingu artikli 7 lõike 1 kohaselt järeldada ilmset 

ohtu, et Ungari rikub oluliselt väärtusi, millele on osutatud ELi lepingu artiklis 2, 

 

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE: 

Artikkel 1 

On ilmne oht, et Ungari rikub oluliselt liidu aluseks olevaid põhiväärtusi. 

Artikkel 2 

Nõukogu soovitab Ungaril võtta kolme kuu jooksul alates käesoleva otsuse 

teatavakstegemisest järgmised meetmed: [...] 
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Artikkel 3 

Käesolev otsus jõustub [...] päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas. 

Artikkel 4 

Käesolev otsus on adresseeritud Ungarile. 

 

Brüssel,  

 

Nõukogu nimel 

eesistuja  



 

PE620.837v01-00 22/26 PR\1150563ET.docx 

ET 

SELETUSKIRI 

Tegu on esimese korraga alates Euroopa Parlamendi asutamisest, kui parlament on otsustanud 

koostada raporti, milles kaalutakse vajadust käivitada menetlus Euroopa Liidu lepingu artikli 

7 lõike 1 alusel. Käesoleva raportiga kasutas raportöör võimalust, et kirjeldada samme, mis 

viisid järelduseni, et võib tõepoolest järeldada ilmset ohtu, et Ungari rikub oluliselt väärtusi, 

millele on osutatud ELi lepingu artiklis 2.  Seeläbi loodab raportöör olla abiks kolleegidele, 

kes võivad tulevikus seista silmitsi sarnase ülesandega.  

Euroopa Liit rajaneb sellistel väärtustel nagu inimväärikuse, vabaduse, demokraatia, võrdsuse 

ja õigusriigi põhimõtete austamine ja inimõiguste, kaasa arvatud vähemuste hulka kuuluvate 

isikute õiguste austamine. Need on liikmesriikide ühised väärtused ühiskonnas, kus valitsevad 

pluralism, mittediskrimineerimine, sallivus, õiglus, solidaarsus ning naiste ja meeste 

võrdõiguslikkus.  

Kui me neid väärtusi jagame, oleme me enda ees kohustatud neid väärtusi kaitsma, kui miski 

nende järgimist ohustab. ELil on ELi lepingu artikli 7 alusel menetluse algatamise näol 

olemas vajalikud vahendid ühiste väärtuste kaitsmiseks. Selle artikli kohaldamisala puudutab 

liidu õigust, kuid laieneb ka valdkondadele, milles liikmesriigid sõltumatult tegutsevad.  

Raportöör juhindus Euroopa Komisjoni teatisest „Liidu aluseks olevate väärtuste austamine ja 

edendamine“ (COM(2003)606). Teatises on kirjas: 

„Artikli 7 kohaldamisala ei piirdu ELi õigusaktidega hõlmatud valdkondadega. See tähendab, 

et liit ei või sekkuda mitte ainult juhul, kui ühiste väärtuste rikkumine leiab aset nendes 

piiratud valdkondades, vaid ka juhul, kui rikkumine pannakse toime liikmesriikide sõltumatu 

tegutsemise valdkonnas.“ Teatises nenditakse ka järgmist: „Artikkel 7 annab seega liidule 

tegutsemisõiguse, mis erineb oluliselt ELi volitustest tagada, et liikmesriigid austaksid liidu 

õiguse rakendamisel põhiõigusi.“ 

Raportöör loodab, et see selgitab käesoleva raporti ulatust, kus väljendatakse tõepoolest muret 

ka Ungari õigusaktide ja tavade kohta, mis ei ole otseselt ega kaudselt seotud ELi teiseste 

õigusaktidega.  

Käesolevas raportis viidatakse ka juhtumitele, mida komisjon on rikkumismenetlustes 

käsitlenud. Kuigi nende rikkumisjuhtumite käsitlemine võib olla lõpetatud, on need siiski 

kaasatud käesolevasse raportisse, kuna need on mõjutanud üldist õhustikku riigis. 

Konkreetsed õigusaktid võivad olla küll tehniliselt Euroopa väärtustega uuesti vastavusse 

viidud, kuid oluline kahju on juba tehtud. Selliste meetmete, mis on juba võetud, kuid millest 

on hiljem taganetud või mida on ettepanekutes käsitletud, kuid ei ole veel rakendatud, 

kõhedusttekitav mõju ühiskonna vabadustele on vaieldamatult osa artiklil 7 põhinevast 

analüüsist.  

2011. aastal võttis parlament vastu esimese resolutsiooni, milles käsitleti põhiõigusi Ungaris 

(toona seoses uue ajakirjandusseadusega). 2013. aastal toimus hääletus üksikasjaliku raporti 

üle teemal „Põhiõiguste olukord ning sellekohased standardid ja tavad Ungaris“ ning 
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parlament jätkas olukorra jälgimist. Me nõudsime jätkuvalt, et nõukogu ja komisjon võtaksid 

meetmeid, kuid tulutult. Alles 2014. aastal esitas komisjon raamistiku õigusriigi põhimõtete 

järgimise tagamiseks ELis. Loogiline asjade käik oleks olnud algatada Ungariga sellele uuele 

mehhanismile tuginedes õigusriiki käsitlev dialoog. Kuna seda ei tehtud, tegi parlament 2017. 

aasta mais kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjonile ülesandeks koostada 

käesolev raport.  

Eespool kirjeldatu hoolikas kaalumine, üritades sellesse protsessi kaasata ka teisi, ei toimu 

üleöö. Hääletamisega kiirustamine ei oleks selle protsessi suhtes õiglane.  

Üks osa kogu protsessist on korraldada Euroopa kodanikele kuulamisi, et nad olukorda 

mõistaksid, korraldada põhjalikke kohtumisi teiste variraportööridega, kuhu on kutsutud ka 

eksperdid rahvusvahelistest ja Euroopa organisatsioonidest, konsulteerida erinevate 

sidusrühmadega, külastada jälgimise all olevaid liikmesriike ja kutsuda teisi 

parlamendikomisjone üles samuti protsessis osalema ja jagama oma erialateadmistel 

põhinevat arvamust.  

Pärast parlamendi täiskogult vastavate volituste saamist asus raportöör tegema põhjalikku 

analüüsi ja järgis tegutsemisel asjakohast üksikasjalikku käsitlusviisi. Me rääkisime Euroopa 

Komisjoni ja Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti esindajatega, Euroopa Nõukogu inimõiguste 

voliniku, Veneetsia komitee, Euroopa Nõukogu peasekretäri rände- ja pagulasküsimuste 

eriesindaja, Lanzarote komitee, Ungari valitsuse esindajate ja erinevate Brüsselis, 

Strasbourgis ja Budapestis tegutsevate vabaühenduste ja teadlastega ja kuulasime neid. 

Läbipaistvust silmas pidades on raportöör lisanud raportile nimekirja organisatsioonidest, 

kellega ta analüüsi tehes kohtus. Kuna ametlikku kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade 

komisjoni delegatsiooni visiiti ei toimunud, korraldas raportöör isikliku visiidi. Tulevikus on 

selliste menetluste puhul tungivalt soovitatav saata asjaomasesse liikmesriiki parlamendi 

delegatsioon. On väga raske selgitada jälgimise all oleva liikmesriigi ametiasutustele ja 

kodanikele, et parlament peab olukorda selgeks ohuks aluslepingutes sätestatud Euroopa 

väärtustele, kui pole vaevutud visiiti korraldama.  

Arvamuste koostamine teistes parlamendikomisjonides toob kaasa ulatuslikuma teavitustöö 

parlamendiliikmete seas, näitab jagatud vastutust ja tagab kaasavama protsessi. Raportöör 

soovib seepärast avaldada siirast tänu nendele komisjonidele, kes lõpliku raporti valmimisele 

kaasa aitavad. 

Kõik esitatud kaalutlused põhinevad kolmandate poolte osalejate, tihti Euroopa Nõukogu 

organite, ÜRO ja OSCE arvamustel ja aeg-ajalt ka riiklike ja rahvusvaheliste kohtute otsustel. 

Kuigi raportöör toetub tänulikult nende institutsioonide arvamustele, näitab see lünka ELi 

uurimistöös, analüüsis ja materjali avaldamises liikmesriikide demokraatia olukorra, 

õigusriigi põhimõtte järgimise ja põhiõiguste austamise kohta. Raportöör soovib seepärast 

korrata parlamendi üleskutset komisjonile luua viivitamatult ELi demokraatia, õigusriigi 

põhimõtte ja põhiõiguste mehhanism ning seda rakendada.  
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Institutsioonilised konstruktsioonid ei ole aga edukad, kui puudub poliitiline tahe. Euroopa 

Liit on projekt, mis põhineb ühistel väärtustel ja solidaarsusel. Euroopa ajalugu on olnud 

vägivaldne ja üksikisikute õigused tallati tihti väidetava üldise heaolu nimel jalge alla.  Teise 

maailmasõja lõppemisest on möödunud 73 aastat ja Berliini müüri langemisest 29 aastat. 

Mõlemad kogemused on sööbinud meie kollektiivsesse mällu.  

Sellest mineviku mõistmisest on inspireeritud Euroopa Liidu lepingu preambul. Me saame 

innustust „Euroopa kultuurilisest, religioossest ja humanistlikust pärandist, millest on 

kasvanud välja inimeste puutumatute ja võõrandamatute õiguste universaalsed põhiväärtused, 

vabadus, demokraatia, võrdõiguslikkus ja õigusriigi põhimõte; meelde tuletades Euroopa 

kontinendi jagatuse lõpetamise ajaloolist tähtsust ja vajadust luua kindel alus tuleviku 

Euroopa ülesehitamisele, kinnitades oma ustavust vabaduse ja demokraatia põhimõtetele, 

inimõiguste ja põhivabaduste ning õigusriigi põhimõtete austamist“.  

Vastutustundlikud juhid arvestavad selle pärandiga ja käituvad sellele vastavalt. Lähedased 

sõbrad ei karda juhtida üksteise tähelepanu ebameeldivale tõele.  

Tuginedes eespool kirjeldatud protsessile, peab raportöör vajalikuks nõuda, et nõukogu 

töötaks välja asjakohased meetmed kaasava demokraatia, õigusriigi põhimõtte järgimise ja 

põhiõiguste austamise taastamiseks Ungaris.  
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LISA: NIMEKIRI RAPORTÖÖRILE TEAVET ANDNUD ÜKSUSTEST JA 
ISIKUTEST 

Järgnev loetelu on koostatud üksnes vabatahtlikkuse alusel ja raportööri ainuvastutusel. 

Raportöör sai raporti projekti koostamisel teavet järgnevatelt üksustelt ja isikutelt. 

Üksus ja/või isik 

Amnesty International 

ANKH 

atlatszo.hu 

A Varos Mindenkie  

Põhiõiguste keskus 

Kesk-Euroopa Ülikool 

Euroopa Kodanikuvabaduste Liit 

Euroopa Nõukogu, inimõiguste voliniku büroo 

Euroopa Nõukogu, peasekretär  

Euroopa Nõukogu, peasekretäri rände- ja pagulasküsimuste eriesindaja 

Euroopa Nõukogu Veneetsia komitee 

Euroopa Nõukogu Lanzarote komitee  

ELTE õigusteaduskond 

Euroopa Komisjon 

Euroopa Ülikool-Instituut, riigiülese juhtimise teaduskond 

Rahvusvaheline Inimõiguste Föderatsioon (FIDH)  

Freedom House 

Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet  

Ühing Háttér 

Ungari erakorraline ja täievoliline suursaadik, alaline esindus Euroopa Liidu juures 

Ungari välisminister 

Ungari parlamentaarsete küsimuste riigiminister 

Ungari valitsusametnikud Röszke transiidialal 

Ungari Kodanikuvabaduste Liit 

Ungari Helsingi komitee 

Ühing Idetartozunk  

K-monitor 

Menedek 

Mertek Media Monitor 

Middlesexi ülikool 

Ungari sisserändajaid toetav solidaarsusrühm MigSzol  

Ungari riiklik ajakirjanike liit MUOSZ 

Nepszabadsag 

Euroopa Pettustevastane Amet (OLAF) 

Avatud Ühiskonna Instituudi Euroopa poliitika instituut 

Political Capital Institute 

Princetoni ülikool 

Piirideta Reporterid 
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Avatud Ühiskonna Instituudi roma algatuste büroo 

Programm „Roma Lightbringers“  

Roma vahendajate võrgustik 

Romade pressikeskus 

Kontsern RTL Group 

Transparency International 

Transsooliste ühing Transvanilla 

ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Amet 

Pecsi Ülikool 

444.hu 

 


