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Euroopan parlamentin päätöslauselma 15. syyskuuta 2022 ehdotuksesta neuvoston 
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1 kohdan nojalla, onko olemassa selvä vaara, että Unkari loukkaa vakavasti unionin 
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Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU), erityisesti sen 2 artiklan, 
4 artiklan 3 kohdan ja 7 artiklan 1 kohdan,

– ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan, jäljempänä ’perusoikeuskirja’,

– ottaa huomioon Euroopan ihmisoikeussopimuksen ja sen pöytäkirjat,

– ottaa huomioon ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen,

– ottaa huomioon Yhdistyneiden kansakuntien ja Euroopan neuvoston kansainväliset 
ihmisoikeussopimukset, 

– ottaa huomioon Venetsian komission 106. täysistunnossaan Venetsiassa 11.–
12. maaliskuuta 2016 hyväksymän luettelon oikeusvaltion arviointiperusteista, 

– ottaa huomioon 11. maaliskuuta 2014 annetun komission tiedonannon ”Uusi EU:n 
toimintakehys oikeusvaltioperiaatteen vahvistamiseksi” (COM(2014)0158), 

– ottaa huomioon 12. syyskuuta 2018 antamansa päätöslauselman ehdotuksesta, jolla 
neuvostoa pyydetään toteamaan Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 7 artiklan 
1 kohdan nojalla, onko olemassa selvä vaara, että Unkari loukkaa vakavasti unionin 
perustana olevia arvoja1,

– ottaa huomioon 16. tammikuuta 20202 ja 5. toukokuuta 20223 antamansa 
päätöslauselmat käynnissä olevista SEU 7 artiklan 1 kohdan mukaisista Puolaa ja 
Unkaria koskevista kuulemisista, 

1 EUVL C 433, 23.12.2019, s. 66.
2 EUVL C 270, 7.7.2021, s. 91.
3 Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2022)0204.



– ottaa huomioon 8. heinäkuuta 2021 antamansa päätöslauselman Unkarin parlamentin 
hyväksymistä lakimuutoksista johtuvista EU:n oikeuden ja hlbtiq-kansalaisten 
oikeuksien loukkauksista Unkarissa1,

– ottaa huomioon komission vuotuisten oikeusvaltiokertomusten Unkaria käsittelevät 
luvut,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 105 artiklan 5 kohdan,

– ottaa huomioon perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan 
lausunnon,

– ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan 
väliaikaisen mietinnön (A9-0217/2022),

A. toteaa, että unionin perustana olevat arvot ovat ihmisarvon kunnioittaminen, vapaus, 
kansanvalta, tasa-arvo, oikeusvaltio ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen, 
vähemmistöihin kuuluvien oikeudet mukaan lukien, kuten määrätään SEU 2 artiklassa 
ja todetaan perusoikeuskirjassa ja kansainvälissä ihmisoikeussopimuksissa, ja toteaa, 
että nämä jäsenvaltioille yhteiset arvot muodostavat unionissa asuvien henkilöiden 
oikeuksien perustan;

B. ottaa huomioon, että – kuten SEU 49 artiklasta, jossa määrätään jokaisella Euroopan 
valtiolla olevasta mahdollisuudesta hakea unionin jäsenyyttä, ilmenee – unioni 
muodostuu valtioista, jotka ovat vapaasti ja vapaaehtoisesti sitoutuneet SEU 2 artiklassa 
tarkoitettuihin yhteisiin arvoihin, jotka kunnioittavat näitä arvoja ja jotka sitoutuvat 
edistämään niitä, ja EU:n oikeus perustuu siten siihen perustavanlaatuiseen 
lähtökohtaan, jonka mukaan kukin jäsenvaltio jakaa kaikkien muiden jäsenvaltioiden 
kanssa – ja tunnustaa sen, että nuo muut jäsenvaltiot jakavat sen kanssa – mainitut 
arvot2;

C. ottaa huomioon, että tämä lähtökohta merkitsee sitä – ja perustelee sen – että 
jäsenvaltioiden välillä vallitsee keskinäinen luottamus siihen, että kyseiset arvot 
tunnustetaan ja että siis ne täytäntöön panevaa EU:n oikeutta noudatetaan3;

D. toteaa kaikkien perussopimuksista johtuvien jäsenvaltiolle kuuluvien oikeuksien 
toteutumisen edellyttävän, että jäsenvaltio noudattaa SEU 2 artiklan arvoja; toteaa, että 
loukatessaan mitä tahansa EU:n perusarvoja jäsenvaltion hallitus loukkaa samalla 
kansalaisten henkilökohtaista vapautta, poliittisia ja sosiaalisia oikeuksia, vaurautta ja 
hyvinvointia; toteaa, että Unkari on itse hyväksynyt SEU 2 artiklassa vahvistetut arvot;

E. toteaa, että SEU 4 artiklan 3 kohdassa vahvistettu vilpittömän yhteistyön periaate 
velvoittaa unionin ja jäsenvaltiot kunnioittamaan ja avustamaan toisiaan, kun ne 
täyttävät perussopimuksista johtuvia tehtäviä, ja se velvoittaa jäsenvaltiot toteuttamaan 
kaikki yleiset tai erityiset toimenpiteet, joilla voidaan varmistaa perussopimuksista tai 
unionin toimielinten säädöksistä johtuvien velvoitteiden täyttäminen;

1 EUVL C 99, 1.3.2022, s. 218.
2 Tuomio 24.6.2019, Euroopan komissio v. Puolan tasavalta, C-619/18, 

ECLI:EU:C:2019:531, 42 kohta.
3 Unionin tuomioistuimen lausunto, 18.12.2014, SEUT 218 artiklan 11 kohdan nojalla 

annettu lausunto, 2/13, ECLI: EU: C: 2014: 2454, 168 kohta.



F. toteaa, että SEU 2 artiklassa vahvistettu oikeusvaltiota koskeva arvo konkretisoituu 
mainitun sopimuksen 19 artiklassa, jossa kansallisten tuomioistuinten ja unionin 
tuomioistuimen tehtäväksi annetaan EU:n oikeuden täyden soveltamisen takaaminen 
kaikissa jäsenvaltioissa sekä yksityishenkilöiden EU:n oikeuteen perustuvien oikeuksien 
suojaaminen1;

G. toteaa, että mikä tahansa selvä vaara, että jäsenvaltio loukkaa vakavasti SEU 
2 artiklassa tarkoitettuja arvoja, ei koske ainoastaan sitä jäsenvaltiota, jossa vaara 
toteutuu, vaan vaikuttaa myös muihin jäsenvaltioihin, niiden keskinäiseen 
luottamukseen sekä unionin ja sen kansalaisten EU:n oikeuden mukaisten 
perusoikeuksien perimmäiseen luonteeseen;

H. toteaa, että SEU 7 artiklan soveltamisala ei rajoitu jäsenvaltiolle perussopimusten 
mukaan kuuluviin velvollisuuksiin kuten on Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen (SEUT) 258 artiklassa ja että unioni voi arvioida, onko olemassa selvä 
vaara, että yhteisiä arvoja loukataan vakavasti, jäsenvaltioiden toimivaltaan kuuluvilla 
aloilla;

I. toteaa, että vuosienkaan jälkeen Unkarin tilanteeseen ei ole puututtu riittävästi vaan 
huolenaiheita on yhä monia ja että tällä välin esiin on noussut monia uusia kysymyksiä, 
mikä vaikuttaa kielteisesti unionin imagoon ja sen vaikuttavuuteen ja uskottavuuteen 
perusoikeuksien, ihmisoikeuksien ja demokratian maailmanlaajuisena puolustajana ja 
tuo korostetusti esiin tarpeen käsitellä näitä kysymyksiä unionin yhteisen toiminnan 
kautta;

J. toteaa, että parlamentin kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan 
tilapäisen valtuuskunnan vierailtua Budapestissa, Unkarissa, 29. syyskuuta–1. lokakuuta 
2021 valtaosa valtuuskunnan jäsenistä on edelleen erittäin huolissaan maan 
demokratian, oikeusvaltion ja perusoikeuksien tilanteesta; toteaa valtuuskunnan tulleen 
siihen tulokseen, että tilanne ei ole parantunut vaan se on pikemminkin huonontunut 
sitten vuoden 2018;

K. huomauttaa, että Unkarin hallitus sivuuttaa unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä 
vahvistetun EU:n oikeuden ensisijaisuuden periaatteen mutta turvautuu kuitenkin 
unionin tuomioistuimeen halutessaan nostaa kanteita voimassa olevien EU:n säädösten 
johdosta; 

L. ottaa huomioon, että Unkarin parlamentti hyväksyi 19. heinäkuuta 2022 
päätöslauselman, jossa vaadittiin, että Euroopan parlamentin toimivaltaa rajoitetaan ja 
että Euroopan parlamentin jäsenet nimitetään vaaleilla valitsemisen sijaan;

M. toteaa, että eri etnisten ryhmien rauhanomaisella rinnakkaiselolla on myönteinen 
vaikutus kansakunnan kulttuuriseen vaurauteen ja kukoistukseen;

N. toteaa, että Venäjän vastaisten pakotteiden estäminen neuvostossa heikentää unionin 
toimia SEU 2 artiklassa vahvistettujen arvojen puolustamiseksi EU:ssa ja sen rajojen 
ulkopuolella ja on EU:lle turvallisuusongelma;

1 Unionin tuomioistuimen tuomio 27.2.2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses 
v. Tribunal de Contas, C-64/16, EU:C:2018:117, 32 kohta.



Perustuslakijärjestelmän ja vaalijärjestelmän toimivuus

O. ottaa huomioon, että komissio totesi 13. heinäkuuta 2022 annetun vuoden 2022 
oikeusvaltiokertomuksen Unkaria käsittelevässä luvussa, että lainsäädäntöprosessin 
läpinäkyvyys ja laatu aiheuttavat edelleen huolta ja että Unkarin hallitus on käyttänyt 
laajasti poikkeusvaltuuksiaan, myös aloilla, jotka eivät liity valtuuksien alkuperäisenä 
perusteena olleeseen covid-19-pandemiaan; toteaa, että valtiollisten elinten tehottomuus 
unionin ja kansallisten tuomioistuinten tuomioiden täytäntöönpanossa on huolta 
aiheuttava asia; panee merkille, että yleishyödylliset säätiöt, jotka saavat huomattavasti 
julkista rahoitusta ja joiden johtokuntien jäsenillä on läheisiä yhteyksiä maan nykyiseen 
hallitukseen, ovat aloittaneet toimintansa;

P. toteaa pitäneensä 17. huhtikuuta 2020 antamassaan päätöslauselmassa EU:n 
yhteensovitetuista toimista covid-19-pandemian ja sen seurausten torjumiseksi1 täysin 
EU:n arvojen vastaisena Unkarin hallituksen päätöstä jatkaa poikkeustilaa 
määräämättömäksi ajaksi, antaa itselleen valtuudet hallita asetuksia antamalla ilman 
aikarajoitusta ja heikentää Unkarin parlamentin mahdollisuuksia valvoa poikkeustilaa; 
ottaa huomioon, että 20. heinäkuuta 2020 annetussa neuvoston suosituksessa Unkarin 
vuoden 2020 kansallisesta uudistusohjelmasta sekä samassa yhteydessä annetussa 
Unkarin vuoden 2020 lähentymisohjelmaa koskevassa neuvoston lausunnossa2 neuvosto 
suositti varmistamaan, että mahdolliset hätätoimenpiteet ovat tiukasti oikeasuhteisia ja 
kestoltaan rajallisia ja vastaavat eurooppalaisia ja kansainvälisiä normeja eivätkä 
häiritse liiketoimintaa tai sääntely-ympäristön vakautta, sekä varmistamaan 
työmarkkinaosapuolten ja sidosryhmien tehokkaan osallistumisen 
päätöksentekoprosessiin;

Q. ottaa huomioon, että 25. syyskuuta 2020 antamassaan toisessa suositusten noudattamista 
koskevassa väliraportissa Euroopan neuvoston lahjonnan vastainen valtioiden ryhmä 
(GRECO) piti myönteisinä kansalliskokouksesta annettuun lakiin tehtyjä muutoksia, 
joilla parannetaan niiden säännösten toimivuutta, joilla kielletään tai rajoitetaan 
parlamentin jäsenten osallistumista tiettyyn toimintaan, säätämällä selkeämmistä 
seurauksista sen varalta, että asianomainen parlamentin jäsen ei itse ratkaise asiaa; 
panee merkille, että raportissa pidettiin silti edelleen tarpeellisina määrätietoisempia 
toimenpiteitä, jotta voidaan parantaa Unkarin parlamentin nykyisiä 
lahjomattomuussääntöjä, erityisesti avoimuuden ja kuulemisen tasoa 
lainsäädäntöprosessissa (muun muassa vahvistamalla säännöt vuorovaikutukselle 
lobbaajien kanssa), hyväksyä parlamentin jäsenten menettelysäännöt (erityisesti 
erilaisten eturistiriitatilanteiden varalta), kehittää edelleen sääntöjä, joilla parlamentin 
jäsenet velvoitetaan ilmoittamaan tapauskohtaisesti mahdollisista ristiriidoista 
edustajantoimensa ja yksityisten sidonnaisuuksiensa välillä, varmistaa 
sidonnaisuusilmoitusten yhdenmukainen muoto, tarkistaa parlamentin jäsenten 
nauttimaan laajaa koskemattomuutta sekä varmistaa menettelysääntöjen, eturistiriitojen 
ja varallisuusilmoitusten tehokas valvonta ja täytäntöönpano; 

R. ottaa huomioon, että Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutettu kehotti 
20. marraskuuta 2020 antamassaan lausumassa Unkarin parlamenttia lykkäämään 
äänestystä lakiehdotuksista, koska pelkäsi useiden monimutkaisen lainsäädäntöpaketin 
ehdotuksista, jotka jätettiin käsiteltäväksi ilman ennakkokuulemista ja jotka liittyvät 
muun muassa oikeuslaitoksen toimintaan, vaalilakiin, kansallisiin 

1 EUVL C 316, 6.8.2021, s. 2.
2 EUVL C 282, 26.8.2020, s. 107.



ihmisoikeusrakenteisiin, julkisten varojen käytön valvontaan ja hlbti-henkilöiden 
ihmisoikeuksiin, voivan heikentää demokratiaa, oikeusvaltiota ja ihmisoikeuksia 
Unkarissa; ottaa huomioon, että Unkarin parlamentin joulukuussa 2020 hyväksymistä 
perustuslakimuutoksista 2. heinäkuuta 2021 antamassaan lausunnossa Venetsian 
komissio pani huolestuneena merkille, että perustuslakimuutokset hyväksyttiin 
poikkeustilan aikana ilman julkista kuulemista ja että perusteluissa on vain kolme sivua; 
ottaa huomioon, että Venetsian komissio totesi myös, että Unkarin perustuslain 
yhdeksännen lisäyksen 6 ja 9 ja 11 §:ssä sodanjulistuksista, Unkarin puolustusvoimien 
valvonnasta ja sotatilaan, poikkeustilaan ja vaaratilaan kuuluvasta ”erityisestä 
oikeusjärjestyksestä” jätetään yksityiskohdat täsmennettäviksi suurelta osin 
parlamentissa kahden kolmasosan määräenemmistöllä hyväksyttävillä laeilla, mikä voi 
viime kädessä herättää vakavaa huolta valtion toimivallan laajuudesta eri tyyppisten 
poikkeustilojen aikana; ottaa huomioon Venetsian komission todenneen 
maanpuolustusneuvoston lakkauttamisesta ja sen valtuuksien siirtämisestä hallitukselle, 
että vaikka toimenpide ei sinänsä ole ristiriidassa eurooppalaisten normien kanssa, se 
keskittää poikkeusvaltuudet hallituksen käsiin, mitä ei voida pitää rohkaisevana 
merkkinä etenkään, kun perusteluissa ei selvennetä tällaisen muutoksen perustetta tai 
tarvetta;

S. ottaa huomioon, että Euroopan neuvoston paikallis- ja aluehallintoasiain kongressi 
totesi 12. helmikuuta 2021, että paikallisen ja alueellisen itsehallinnon tilanne on 
Unkarissa yleisesti ottaen huono, koska Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjaa 
ei yleisesti noudateta, ja ilmaisi huolensa selkeästä uudelleenkeskittämissuuntauksesta, 
tosiasiallisen kuulemisen puutteesta ja valtion merkittävästä puuttumisesta kuntien 
toimintaan; ottaa huomioon, että kongressi myös korosti tiettyjä puutteita maan 
paikallisen itsehallinnon tilanteessa, kuten paikallisviranomaisten käytettävissä olevien 
varojen puutetta ja niiden kyvyttömyyttä palkata pätevää henkilöstöä;

T. ottaa huomioon, että vaalilakiin vuosien mittaan tehdyt muutokset, kuten vaalipiirien 
muokkaaminen ja voittajan palkitsemisjärjestelmä, asettavat oppositiopuolueet 
epäedulliseen asemaan; ottaa huomioon, että Venetsian komissio ja Etyjin 
demokraattisten instituutioiden ja ihmisoikeuksien toimisto ODIHR korostivat 
18. lokakuuta 2021 antamassaan yhteisessä lausunnossa Unkarin vaalilainsäädäntöön 
vuonna 2020 tehdyistä muutoksista, että muutosten hyväksymisnopeus ja 
merkityksellisten julkisten kuulemisten tekemättä jättäminen olivat erityisen 
huolestuttavia seikkoja, kun on kyseessä vaalilainsäädäntö, jota ei pitäisi käyttää 
poliittisena välineenä; ottaa huomioon, että Venetsian komissio ja Etyjin ODIHR 
antoivat monien muiden suositusten ohella keskeisen suosituksen, jonka mukaan 
tiettyjen vaaleja koskevien lakien muuttamisesta vuonna 2020 annetun lain CLXVII 3 ja 
68 §:ää olisi muutettava niin, että vähennetään merkittävästi paitsi yhden jäsenen 
vaalipiirien lukumäärää myös niiden maakuntien lukumäärää, joissa kunkin puolueen 
on samanaikaisesti asetettava ehdokkaita voidakseen esittää kansallisen ehdokaslistan;

U. huomauttaa, että yhteiskuntiemme demokraattisuuden kannalta on äärimmäisen tärkeää, 
että järjestetään demokraattiset vaalit tasapuolisin edellytyksin; ottaa huomioon, että 
vastauksena vaalien vilpittömyyttä koskeviin huoliin ja kansalaisyhteiskunnan 
esittämiin vetoomuksiin Etyj päätti lähettää täysimittaisen kansainvälisen 
vaalitarkkailuvaltuuskunnan tarkkailemaan 3. huhtikuuta 2022 pidettäviä 
parlamenttivaaleja ja kansanäänestystä, mikä on EU:n jäsenvaltioiden tapauksessa 
harvinaista; ottaa huomioon, että Etyjin kansainvälinen vaalitarkkailuvaltuuskunta antoi 
4. huhtikuuta 2022 alustavista havainnoistaan ja päätelmistään julkilausuman, jossa se 
totesi, että vaalit ja kansanäänestys toimitettiin hyvin ja järjestettiin ammattimaisesti, 



mutta että niitä varjosti tasapuolisten edellytysten puute; ottaa huomioon, että ehdokkaat 
kykenivät suurelta osin kampanjoimaan vapaasti, mutta vaikka kampanja oli 
kilpailuhenkinen, sen sävy oli erittäin kielteinen ja kaikessa näkyi valtaa pitävän 
koalition ja hallituksen pitkälle menevä yhtenevyys, ja katsoo, että kampanjarahoituksen 
avoimuuden puute ja riittämätön valvonta hyödyttivät nekin hallitsevaa koalitiota; 
katsoo, että tapa, jolla vaalilautakunnat ja tuomioistuimet käsittelivät monia 
vaalikiistoja, ei turvannut tehokkaita oikeussuojakeinoja; ottaa huomioon, että Etyjin 
kansainvälinen vaalitarkkailuvaltuuskunta totesi 29. heinäkuuta 2022 antamassaan 
loppuraportissa, että ODIHR:n monia aiempia suosituksia ei ole juurikaan noudatettu, 
mukaan lukien suositukset, jotka koskevat äänioikeutta, hallinnollisten resurssien 
väärinkäytön estämistä, valtion ja puolueiden toimintojen välisen rajan hämärtymistä, 
tiedotusvälineiden vapautta, kampanjarahoitusta ja kansalaisten tarkkailua; ottaa 
huomioon, että vastoin kansainvälistä hyvää käytäntöä Unkarin lainsäädännössä 
sallitaan jopa 20 prosentin poikkeama äänestäjien keskimääräisestä määrästä yhden 
edustajan vaalipiirissä ja että kansallisen lainsäädännön vastaisesti Unkarin parlamentti 
ei tarkistanut niiden vaalipiirien rajoja, joissa vahvistettu poikkeamaraja ylittyi, vuoden 
2018 vaalien jälkeen; ottaa huomioon, että äänestäjien epätasainen jakautuminen 
vaalipiirien kesken ja jopa 33 prosentin poikkeamat keskimäärästä asettavat 
kyseenalaiseksi periaatteen äänestyksen tasa-arvoisuudesta;

V. ottaa huomioon, että Unkarin parlamentti hyväksyi 24. toukokuuta 2022 perustuslain 
kymmenennen lisäyksen, jonka nojalla hallitus voi julistaa vaaratilan naapurimaan 
aseellisen konfliktin, sodan tai humanitaarisen katastrofin johdosta; ottaa huomioon, että 
sillä myös muutettiin hätätilanteiden hallinnasta annettua lakia niin, että hallitus voi 
kumota parlamentin lakeja poikkeustila-asetuksilla millä tahansa alueella naapurimaan 
aseellisen konfliktin, sodan tai humanitaarisen katastrofin johdosta julistetun vaaratilan 
aikana, jolloin perusoikeuksien harjoittaminen voitaisiin keskeyttää tai sitä voitaisiin 
rajoittaa laajemmin kuin on sallittua tavanomaisissa olosuhteissa; ottaa huomioon, että 
Unkarin parlamentti hyväksyi 8. kesäkuuta 2022 vuoden 2022 lain VI naapurimaan 
aseellisen konfliktin ja humanitaarisen katastrofin seurausten poistamisesta Unkarissa ja 
kyseinen laki tuli voimaan samana päivänä; panee merkille, että tällä lailla hallitukselle 
annetaan valtuudet jatkaa antamiensa poikkeustila-asetusten voimassaoloa, kunnes se on 
julistanut vaaratilan päättyneeksi;

W. ottaa huomioon, että perustuslakiin on tehty kymmenen lisäystä sen hyväksymisen 
jälkeen; ottaa huomioon, että parlamentissa kahden kolmasosan määräenemmistöllä 
hyväksyttävät lait kattavat 35 aihepiiriä, näitä säädöksiä on jo yli 300 ja niitä on 
hyväksytty vuodesta 2011 lähtien, usein ilman julkista kuulemista silloinkin, kun säädös 
vaikutti perusoikeuksiin;

X. ottaa huomioon, että vuonna 2013 antamassaan yhteisessä lausumassa Unkarin ja 
Romanian perustuslakituomioistuinten presidentit korostivat 
perustuslakituomioistuinten erityistä vastuuta maissa, joissa sovelletaan kahden 
kolmasosan enemmistösääntöä; ottaa huomioon, että perustuslain neljännessä 
lisäyksessä säädettiin kumottavaksi ratkaisut, jotka perustuslakituomioistuin oli antanut 
ennen perustuslain voimaantuloa; ottaa huomioon, että perustuslakituomioistuin viittaa 
ratkaisuissaan yhä useammin perustuslaillisen identiteetin käsitteeseen; ottaa huomioon, 
että oikeuskäytännössä perustuslaillisen identiteetin käsite määritetään tapauskohtaisesti 
ja että se on perustuslakiin nähden ensisijainen; panee merkille, että Unkarin hallitus 
turvautuu yhä useammin perustuslakituomioistuimeen välttääkseen 
unionintuomioistuimen tuomioiden täytäntöönpanon; ottaa huomioon, että 
perustuslakituomioistuin esti 18. toukokuuta 2022 kansanäänestykset hallituksen 



suunnitelmista rakentaa Fudanin yliopistolle kampus Budapestiin ja pidentää 
työttömyysetuuksia enintään yhdeksään kuukauteen nykyisen kolmen kuukauden 
sijasta;

Y. panee merkille, että asiantuntijat ovat yhä yksimielisempiä siitä, että Unkari ei ole enää 
demokratia; ottaa huomioon, että Göteborgin yliopiston V-Dem-instituutin 
demokratiaindeksin 2019 mukaan Unkarista on tullut EU:n ensimmäinen autoritaarinen 
jäsenvaltio; ottaa huomioon, että Unkari määriteltiin ”sekajärjestelmäksi” sen 
menetettyä asemansa ”puolivakiintuneena demokratiana” Freedom House -järjestön 
vuonna 2020 julkaiseman Nations in Transit -raportin mukaan; ottaa huomioon, että 
Unkari on luokiteltu ”epätäydelliseksi demokratiaksi” ja että se sijoittuu 167 maan 
joukosta sijalle 56 (joka on yhtä sijaa alempi kuin vuonna 2020) The Economist 
-konsernin Economist Intelligence -yksikön (EIU) vuoden 2022 demokratiaindeksissä; 
ottaa huomioon, että V-Dem-instituutin demokratiaindeksin 2022 mukaan EU:n 
jäsenvaltioista Unkari kuului viime vuosikymmenellä maailman johtaviin autokratian 
rakentajiin;

Oikeuslaitoksen ja muiden elinten riippumattomuus ja tuomareiden oikeudet

Z. ottaa huomioon, että komissio totesi 13. heinäkuuta 2022 annetun vuoden 2022 
oikeusvaltiokertomuksen Unkaria käsittelevässä luvussa oikeuslaitoksen 
riippumattomuuden  osalta, että Euroopan parlamentin käynnistämän SEU 7 artiklan 
1 kohdan mukaisen menettelyn yhteydessä ja aiemmissa oikeusvaltiokertomuksissa 
ilmaistuja huolenaiheita ei ole edelleenkään hälvennetty ja että tästä asiasta 
eurooppalaisen ohjausjakson yhteydessä annettua suositusta ei ole noudatettu; toteaa, 
että nämä huolenaiheet liittyvät erityisesti riippumattoman kansallisen 
tuomarineuvoston kohtaamiin haasteisiin valtakunnallisen tuomioistuinneuvoston 
puheenjohtajan valtuuksien tasapainottamisessa, korkeimman oikeuden (Kúria) 
presidentin valintaa koskeviin sääntöihin sekä mahdollisuuteen tehdä harkinnanvaraisia 
päätöksiä tuomarien nimityksistä ja ylennyksistä, tapausten jakamisesta ja tuomareiden 
ja tuomioistuinten johtajien bonuksista; ottaa huomioon, että toiminnan tehokkuudessa 
ja laadussa oikeuslaitos suoriutuu hyvin oikeuskäsittelyjen keston osalta, sen 
digitalisaatio on edennyt yleensä ottaen pitkälle ja tuomareiden ja syyttäjien 
palkkakehitys on edelleen nousujohteinen; ottaa huomioon, että 26. elokuuta 2022 useat 
kansalaisyhteiskunnan järjestöt pyysivät oikeusministeriä käsittelemään Unkarin 
oikeuslaitoksen ongelmia kuultuaan laajasti suurta yleisöä ja asiantuntijoita, myös 
oikeuslaitoksen itsehallinto- ja edustuselimiä ja Venetsian komissiota;

AA. ottaa huomioon, että unionin tuomioistuin totesi 23. marraskuuta 2021 asiassa C-
564/19, IS, (”Illégalité de l’ordonnance de renvoi”) antamassaan tuomiossa, että SEUT 
267 artiklaa on tulkittava siten, että se on esteenä sille, että jäsenvaltion ylin 
tuomioistuin toteaa alemmanasteinen tuomioistuimen esittämän 
ennakkoratkaisupyynnön olevan lainvastainen, koska esitetyt kysymykset eivät ole 
merkityksellisiä ja tarpeellisia pääasian ratkaisemisen kannalta; toteaa, että EU:n 
oikeuden ensisijaisuuden periaate velvoittaa alemmanasteiset tuomioistuimet olemaan 
soveltamatta tällaista ylimmän kansallisen tuomioistuimen ratkaisua; toteaa, että SEUT 
267 artiklaa on tulkittava siten, että se on esteenä kurinpitomenettelyn aloittamiselle 
kansallista tuomaria vastaan sillä perusteella, että hän on esittänyt mainitun artiklan 
nojalla ennakkoratkaisupyynnön unionin tuomioistuimelle;

AB. ottaa huomioon, että Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutettu kehotti 14. joulukuuta 
2018 antamassaan lausumassa Unkarin presidenttiä palauttamaan 



hallintotuomioistuimia koskevan lainsäädäntöpaketin Unkarin parlamentin käsittelyyn; 
ottaa huomioon, että Venetsian komissio totesi 19. maaliskuuta 2019 antamassaan 
lausunnossa hallintotuomioistuimista annetusta laista ja hallintotuomioistuimista 
annetun lain ja tiettyjen siirtymäsäännösten voimaantulosta annetusta laista, että 
hallintotuomioistuinten uuden organisaatio- ja hallintomallin suuri haittapuoli on se, että 
muutaman sidosryhmän käsiin keskittyvät hyvin laajat valtuudet eikä näiden 
valtuuksien vastapainoksi ole tehokasta keskinäistä valvontajärjestelmää;

AC. ottaa huomioon, että Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutettu totesi Unkariin 4.–
8. helmikuuta 2019 tekemänsä vierailun jälkeen 21. toukokuuta 2019 antamassaan 
raportissa, että useat 2010-luvulla tehdyt Unkarin oikeuslaitoksen uudistukset ovat 
herättäneet huolta, koska ne vaikuttavat oikeuslaitoksen riippumattomuuteen, ja että 
yleisessä tuomioistuinjärjestelmässä on alettu epäillä kansallisen tuomarineuvoston 
valtakunnallisen tuomioistuinneuvoston puheenjohtajaan kohdistaman valvonnan 
tehokkuutta, koska näiden oikeusalan elinten suhteissa on hiljattain havaittu 
nimitysmenettelyihin liittyviä sääntöjenvastaisuuksia; ottaa huomioon, että vaikka 
ihmisoikeusvaltuutettu piti myönteisinä hallintotuomioistuimia koskevaan alkuperäiseen 
säädöstekstiin Venetsian komission lausunnon johdosta hiljattain tehtyjä muutoksia, hän 
ei vakuuttunut siitä, että nämä muutokset riittäisivät korjaamaan Venetsian komission 
havaitsemia vakavia huolenaiheita;

AD. ottaa huomioon, että Unkarin parlamentti päätti vuonna 2019 lykätä 
hallintotuomioistuimia koskevan lainsäädäntöpaketin voimaantuloa ja että hallitus totesi 
luopuneensa ajatuksesta ottaa käyttöön erillisiä hallintotuomioistuimia; ottaa huomioon, 
että pakettiin sisällytettiin useita tärkeitä osia vuosina 2019–2021 hyväksytyillä 
lainsäädäntötarkistuksilla;

AE. ottaa huomioon, että Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutettu kehotti 28. 
marraskuuta 2019 antamassaan lausumassa Unkarin parlamenttia muuttamaan 
lakiesitystä, joka vaikuttaa oikeuslaitoksen riippumattomuuteen; ottaa huomioon, että 
ihmisoikeusvaltuutettu katsoi, että säännökset, jotka antavat hallintoviranomaisille 
mahdollisuuden tehdä perustuslakivalituksia yleisten tuomioistuinten epäedullisista 
päätöksistä, herättävät huolen oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin takeiden 
toteutumisesta yksittäisen kantelijan tapauksessa, ja että kun otetaan lisäksi huomioon 
tuomareiden pätevyyttä ja nimittämistä ja oikeuskäytännön yhtenäisyyttä koskevat 
ehdotetut muutokset, lainsäädäntötoimenpiteet ovat myös vaarassa vähentää yksittäisten 
tuomareiden riippumattomuutta heidän ydintehtävissään ja luoda oikeusjärjestelmään 
liiallisia hierarkioita;

AF. ottaa huomioon, että 16. lokakuuta 2021 antamassaan lausunnossa Unkarin parlamentin 
joulukuussa 2020 hyväksymistä muutoksista tuomioistuinten organisaatiosta ja 
hallinnosta annettuun lakiin ja tuomareiden oikeudellisesta asemasta ja palkkauksesta 
annettuun lakiin Venetsian komissio toisti valtakunnallisen tuomioistuinneuvoston 
puheenjohtajaa koskevat suositukset, jotka se oli esittänyt vuoden 2012 lausunnossaan 
ja joita ei ollut otettu huomioon; ottaa huomioon, että Venetsian komissio suositti myös 
luomaan selkeät, avoimet ja ennakoitavissa olevat edellytykset sille, että väliaikaisesti 
toisiin tehtäviin siirretyt tuomarit voidaan siirron jälkeen nimittää korkeampaan 
asemaan; ottaa huomioon, että Venetsian komissio antoi useita suosituksia, jotka 
koskivat tapausten jakamista, Kúrian presidentin valtuuksia lisätä ratkaisukokoonpanon 
jäsenmäärää, oikeudenkäytön yhtenäisyyden varmistavia päätöksiä sekä jaostojen 
kokoonpanoa menettelyssä, jossa epäyhtenäisistä päätöksistä voidaan valittaa; ottaa 
huomioon, että Venetsian komissio totesi myös, että vuoden 2019 lakimuutoksilla 



käyttöön otettu Kúrian presidentin nimitysmenettely voi aiheuttaa vakavia 
politisoitumisen riskejä ja se voi vaikuttaa merkittävästi oikeuslaitoksen 
riippumattomuuteen – tai kansalaisten käsitykseen siitä – kun otetaan huomioon tämän 
viran ratkaiseva merkitys oikeusjärjestelmässä;

AG. ottaa huomioon, että GRECO totesi 25. syyskuuta 2020 antamassaan toisessa 
suositusten noudattamista koskevassa väliraportissa, että tuomareita koskevien 
kysymysten ja kolmen toteuttamatta jääneen suosituksen osalta ei ole raportoitu 
edistymisestä ja että GRECOn omat havainnot valtakunnallisen tuomioistuinneuvoston 
puheenjohtajan toimivallasta (sekä tuomarien nimitys- ja ylennysprosessin että 
tuomareiden siirtoprosessin suhteen) ovat edelleen erityisen merkittäviä; toteaa, että 
syyttäjien osalta GRECO piti myönteisenä niiden lainsäädäntömuutosten voimaantuloa, 
joilla kurinpitovaltuutetun osallistumisesta kurinpitomenettelyihin tehdään pakollista, 
mutta se ei saanut varmuutta siitä, oliko sen 17. suositusta (syyttäjien 
kurinpitomenettelyt) noudatettu; toteaa, että edistystä ei ollut saavutettu ylimmän 
syyttäjän toimikauden jatkamisen tai syyttäjien laajan koskemattomuuden saralla eikä 
kriteerien laatimisessa ohjaamaan asioiden siirtämistä pois alemmilta syyttäjiltä;

AH. ottaa huomioon, että tuomareiden ja asianajajien riippumattomuutta käsittelevä YK:n 
erityisraportoija katsoi Unkarin hallitukselle 15. huhtikuuta 2021 osoittamassaan 
tiedonannossa, että Kúrian presidentin nimitystä voidaan pitää hyökkäyksenä 
oikeuslaitoksen riippumattomuutta vastaan ja yrityksenä taivuttaa oikeuslaitos 
lainsäätäjän tahdon alaiseksi vallanjaon periaatteen vastaisesti; ottaa huomioon, että 
erityisraportoija korosti myös sitä erityisen huolestuttavaa seikkaa, että Kúrian 
presidentti valittiin kansallisen tuomarineuvoston ilmeisestä vastustuksesta huolimatta, 
ja huomautti, että päätös sivuuttaa kansallisen tuomarineuvoston kielteinen lausunto 
voidaan tulkita valtaa pitävän enemmistön poliittiseksi kannanotoksi; ottaa huomioon, 
että erityisraportoijan mukaan oikeusjärjestelmän uudistusten päävaikutuksena – tai 
jopa päätavoitteena – on ollut heikentää perustuslaissa turvattua oikeuslaitoksen 
riippumattomuuden periaatetta ja antaa lainsäädäntö- ja toimeenpanovallan käyttäjille 
mahdollisuus puuttua oikeudenkäyttöön;

AI. ottaa huomioon, että Euroopan neuvoston ministerikomitea muistutti 2. joulukuuta 2021 
antamassaan päätöksessä, joka koski Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen asiassa 
Gazsó v. Unkari antamien tuomioiden täytäntöönpanon meneillään olevaa tehostettua 
valvontaa, että kyseinen asiakokonaisuus koski rakenteellista ongelmaa, joka johtuu 
siviili-, rikos- ja hallinto-oikeudellisten menettelyjen kohtuuttomasta kestosta ja 
tehokkaiden kansallisten oikeussuojakeinojen puutteesta; ottaa huomioon, että 
ministerikomitea pani tyytyväisenä merkille kohtuuttoman pitkien siviilioikeudellisten 
menettelyjen johdosta myönnettävää korvausta koskevan lain hyväksymisen mutta 
kehotti painokkaasti viranomaisia varmistamaan, että kyseinen laki on Euroopan 
ihmisoikeussopimuksen mukainen; ottaa huomioon, että asian tärkeyden ja teknisen 
luonteen vuoksi ja koska Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen 16. lokakuuta 2016 
antamassa ”pilottituomiossa” asetettu määräaika oli kulunut umpeen, ministerikomitea 
kehotti painokkaasti viranomaisia tutkimaan mahdollisia keinoja nopeuttaa 
suunnitteluaan;

AJ. ottaa huomioon, että 9. maaliskuuta 2022 antamassaan väliaikaisessa päätöslauselmassa, 
joka koski Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen asiassa Baka v. Unkari antaman 
tuomion täytäntöönpanon meneillään olevaa tehostettua valvontaa, Euroopan neuvoston 
ministerikomitea kehotti painokkaasti viranomaisia tehostamaan toimiaan, jotta voidaan 
löytää tiiviissä yhteistyössä ministerikomitean sihteeristön kanssa keinoja toteuttaa 



tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että riippumaton lainkäyttöelin valvoo 
tehokkaasti ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännön mukaisesti 
Unkarin parlamentin mahdollista päätöstä asettaa Kúrian presidentti virkasyytteeseen; 
ottaa huomioon, että ministerikomitea muistutti myös jälleen kerran viranomaisten 
sitoumuksesta arvioida tuomareiden asemaa ja tuomioistuinten hallintoa koskevaa 
kansallista lainsäädäntöä ja kehotti niitä esittämään arviointinsa päätelmät, mukaan 
lukien takeet ja toimet tuomareiden suojaamiseksi asiattomalta vaikuttamiselta, jotta 
ministerikomitea voi arvioida perusteellisesti, onko huoli näissä tapauksissa 
tapahtuneiden oikeudenloukkausten ”lamaannuttavasta” vaikutuksesta tuomareiden 
sananvapauteen saatu hälvennettyä;

AK. ottaa huomioon, että Unkari sijoittuu World Justice Project -järjestön vuoden 2021 
oikeusvaltioindeksissä 139 maan joukosta sijalle 69 (joka on kahta sijaa alempi kuin 
edellisenä vuonna) ja että EU:n, EFTAn ja Pohjois-Amerikan alueella Unkari on 
viimeisellä eli 31. sijalla (31 maan joukosta);

Korruptio ja eturistiriidat

AL. ottaa huomioon, että komissio totesi 13. heinäkuuta 2022 annetun vuoden 2022 
oikeusvaltiokertomuksen Unkaria käsittelevässä luvussa, että vuosien 2020–2022 
korruptiontorjuntastrategian useimpien toimenpiteiden täytäntöönpanoa on lykätty, että 
uudesta strategiasta ei ole ilmoitettu ja että lobbausta ja pyöröovi-ilmiötä sekä puolue- 
ja kampanjarahoitusta käsitellään yhä puutteellisesti; huomauttaa, että riippumattomat 
valvontamekanismit ovat edelleen riittämättömiä korruption havaitsemiseksi ja että 
varallisuus- ja sidonnaisuusilmoitusten järjestelmällisten tarkastusten puuttuminen ja 
riittämätön valvonta aiheuttavat edelleen huolta, samoin kuin se, että yleishyödyllisiä 
säätiöitä varten ei ole vahvistettu eturistiriitasääntöjä; pitää edelleen hyvin 
huolestuttavana, että korkean tason virkamiehiin ja heidän lähipiiriinsä kohdistuvien 
korruptioväitteiden tutkinnasta ei ole vankkaa näyttöä, vaikka tutkintaan onkin tullut 
muutamia uusia korkean tason korruptiotapauksia; pitää edelleen huolestuttavana, ettei 
päätöksiä jättää korruptiotapaus tutkimatta ja syyte nostamatta alisteta oikeudelliselle 
valvonnalle, erityisesti koska klientelismin, suosimisen ja nepotismin riskeihin korkean 
tason julkishallinnossa ei ole edelleenkään puututtu;

AM. ottaa huomioon, että komissio totesi vastauksissaan kirjallisiin kysymyksiin, joita 
komission jäsenelle Hahnille esitettiin 11. marraskuuta 2019 järjestettyä, komission 
vastuuvapautta talousarvion toteuttamisesta vuonna 2018 koskevaa kuulemistilaisuutta 
varten, että Unkarissa hyväksyttiin ja toteutettiin vuosina 2014–2020 kiinteämääräisiä 
rahoitusoikaisuja, kun julkisista hankinnoista oli tehty horisontaalinen tarkastus, jossa 
havaittiin vakavia puutteita julkisten hankintamenettelyjen valvontaan liittyvän 
hallinnointi- ja valvontajärjestelmän toiminnassa;

AN. ottaa huomioon, että neuvosto suositti 12. heinäkuuta 2022 antamassaan suosituksessa 
Unkarin vuoden 2022 kansallisesta uudistusohjelmasta sekä samassa yhteydessä 
annetussa Unkarin vuoden 2022 lähentymisohjelmaa koskevassa neuvoston 
lausunnossa, että Unkari vahvistaisi korruptiontorjuntajärjestelmää muun muassa 
tehostamalla syytetoimia ja parantamalla julkisen tiedon saantia sekä lujittaisi 
oikeuslaitoksen riippumattomuutta, parantaisi päätöksentekomenettelyjen laatua ja 
läpinäkyvyyttä lisäämällä työmarkkinaosapuolten vuoropuhelua ja yhteistyötä muiden 
sidosryhmien kanssa ja tekemällä säännöllisesti vaikutustenarviointeja sekä tehostaisi 
kilpailua julkisten hankintojen alalla;



AO. ottaa huomioon, että Euroopan petostentorjuntavirasto totesi 10. kesäkuuta 2021 vuotta 
2020 koskevassa toimintakertomuksessaan suosittaneensa, että komissio perii takaisin 
2,2 prosenttia Euroopan rakenne- ja investointirahastoista sekä Euroopan maaseudun 
kehittämisen maatalousrahastosta kaudella 2016–2020 suoritetuista maksuista; 
huomauttaa, että tämä takaisin perittävien maksujen prosenttiosuus on suurempi kuin 
missään muussa jäsenvaltiossa ja ylittää selvästi keskiarvon, joka on 0,29 prosenttia; 
ottaa huomioon, että Unkarille myönnettyihin EU:n kehitysrahastovaroihin on 
kohdistunut petoksia; ottaa huomioon, että laajalle levinneen korruption lisäksi 
sosiaalinen eriarvoisuus ja köyhyys ovat lisääntyneet, mikä aiheuttaa suurta 
epävarmuutta väestön keskuudessa ja loukkaa perusoikeuksia;

AP. ottaa huomioon, että komissio lähetti marraskuussa 2021 Unkarille kirjeen, jossa 
kiinnitettiin huomiota ongelmiin, jotka liittyvät oikeuslaitoksen riippumattomuuteen, 
korruptiotapausten tehottomaan syytteeseenpanoon ja julkisten hankintojen puutteisiin 
ja voivat vaarantaa EU:n taloudelliset edut; ottaa huomioon, että komissio kuvaili 
kirjeessään systeemisiä ongelmia ja korruptiota koskevan vastuuvelvollisuuden puutetta 
ja esitti Unkarin viranomaisille 16 täsmällistä kysymystä, jotka koskivat esimerkiksi 
eturistiriitoja, EU:n rahoituksen saajia ja sitä, miten riippumattomien tuomioistuinten 
suorittama oikeudellinen valvonta taataan; ottaa huomioon, että näistä huolenaiheista 
huolimatta komissio lykkäsi oikeusvaltioperiaatetta koskevasta 
ehdollisuusjärjestelmästä annetun asetuksen1 soveltamista huhtikuuhun 2022;

AQ. ottaa huomioon, että komission puheenjohtaja ilmoitti 5. huhtikuuta 2022, että 
budjetista ja hallinnosta vastaava komission jäsen Johannes Hahn oli ilmoittanut 
Unkarin viranomaisille komission aikeista siirtyä seuraavaan vaiheeseen ja käynnistää 
virallisesti oikeusvaltioperiaatetta koskevasta ehdollisuusjärjestelmästä annetun 
asetuksen soveltaminen, lähinnä korruptiota koskevien huolenaiheiden vuoksi; ottaa 
huomioon, että komissio käynnisti vihdoin 27. huhtikuuta 2022 oikeusvaltioperiaatetta 
koskevasta ehdollisuusjärjestelmästä annetun asetuksen nojalla virallisen menettelyn 
Unkaria vastaan lähettämällä kirjallisen ilmoituksen; ottaa huomioon, että komissio 
päätti 20. heinäkuuta 2022 ilmoittaa Unkarille aikomuksestaan tehdä ehdotus neuvoston 
täytäntöönpanopäätökseksi ja antaa maalle tilaisuus esittää huomautuksensa;

AR. ottaa huomioon, että komissio päätti 6. huhtikuuta 2022 lähettää Unkarille täydentävän 
virallisen ilmoituksen varmistaakseen julkisia hankintoja koskevan direktiivin 
2014/24/EU2, käyttöoikeussopimusten tekemisestä annetun direktiivin 2014/23/EU3 ja 
vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden 
hankinnoista annetun direktiivin 2014/25/EU4 asianmukaisen saattamisen osaksi 
kansallista lainsäädäntöä; ottaa huomioon, että komission mukaan Unkarin 
lainsäädännössä sallitaan turvallisuussyihin perustuvien ja veroetuuksilla tuettuja 
sopimuksia koskevien poikkeusten laajempi soveltaminen ja että näiden poikkeuksien 
vuoksi sopimukset jäävät laajemmin EU:n oikeuden mukaisten velvoitteiden 
ulkopuolelle; ottaa lisäksi huomioon, että komissio katsoo, että Unkarin kaivoslakiin 

1 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) 2020/2092, annettu 
16. joulukuuta 2020, yleisestä ehdollisuusjärjestelmästä unionin talousarvion 
suojaamiseksi (EUVL L 433 I, 22.12.2020, s. 1).

2 EUVL L 94, 28.3.2014, s. 65.
3 EUVL L 94, 28.3.2014, s. 1.
4 EUVL L 94, 28.3.2014, s. 243.



tehdyt muutokset, jotka mahdollistavat kaivostoimintaan liittyvien lupien myöntämisen 
ilman avoimia tarjouskilpailumenettelyjä, ovat avoimuuden periaatteen vastaisia;

AS. ottaa huomioon, että komissio päätti 19. toukokuuta 2022 lähettää Unkarille virallisen 
ilmoituksen unionin taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten torjunnasta 
rikosoikeudellisin keinoin annetun direktiivin (EU) 2017/13711 virheellisestä 
saattamisesta osaksi kansallista lainsäädäntöä;

AT. ottaa huomioon, että GRECO totesi 25. syyskuuta 2020 antamassaan toisessa 
suositusten noudattamista koskevassa väliraportissa, että Unkari oli edelleen pannut 
tyydyttävästi täytäntöön vain viisi neljännen kierroksen arviointikertomukseen 
sisältyneestä 18 suosituksesta ja että suositusten noudattamisen yleinen heikko taso on 
edelleen ”yleisesti ottaen epätyydyttävä”;

AU. ottaa huomioon, että Unkari on päättänyt olla osallistumatta tiiviimpään yhteistyöhön 
Euroopan syyttäjänviraston perustamiseksi eikä se aio osallistua EU:n syyttäjien 
tiiviimpään yhteistyöhön;

AV. ottaa huomioon, että Unescon rakennusmuistomerkkien ja historiallisten alueiden 
kansainvälinen neuvosto totesi toukokuussa 2021 julkaistun raportin teknisessä 
katsauksessa, joka koskee rajatylittävän maailmanperintökohteen ”Fertö/Neusiedlersee 
Cultural Landscape” Unkarin alueella sijaitsevan osan suojelun tilaa, että Sopronin 
Fertö-järven lomakeskushanke vahingoittaisi – nyt esitetyssä laajuudessa ja muodossa – 
rajatylittävän maailmanperintökohteen aitoutta ja eheyttä;

AW. ottaa huomioon, että Unkari sijoittuu Transparency International -järjestön vuoden 2021 
korruptioindeksissä 180 maan ja alueen joukosta sijalle 73 (joka on yhtä sijaa alempi 
kuin edellisenä vuonna) ja että sen sijoitus on huonontunut jatkuvasti vuodesta 2012 
lähtien;

Yksityisyyden suoja ja tietosuoja

AX. panee merkille, että kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan 
tilapäisen valtuuskunnan matkasta Budapestiin 29. syyskuuta–1. lokakuuta 2021 
laaditussa raportissa ilmaistiin huoli siitä, että nykyisessä lainsäädännössä ei säädetä 
valvontaan liittyvistä suojatoimista ja että käytössä ei ole todellista valvontajärjestelmää 
ja tehokkaita oikeussuojakeinoja; panee merkille, että raportissa oltiin myös huolissaan 
NSO Groupin Pegasus-vakoiluohjelman väitetystä käytöstä ja siitä, että valtio on 
tehostanut aktivistien, toimittajien, asianajajien ja poliitikkojen valvontaa;

AY. ottaa huomioon, että Direkt36-tutkintaportaali paljasti heinäkuussa 2021 vuodetusta 
tietokannasta saamiensa tietojen perusteella, että Pegasus-vakoiluohjelmalla oli vuosina 
2018–2021 valvottu noin 300:aa pahaa-aavistamatonta Unkarin kansalaista, myös 
riippumattomia toimittajia, tiedotusvälineiden omistajia, asianajajia, poliitikkoja, 
hallitukseen kriittisesti suhtautuvia liike-elämän toimijoita ja entisiä valtion 
virkamiehiä; ottaa huomioon, että Euroopan tietosuojavaltuutettu totesi 15. helmikuuta 
2022 nykyaikaisia vakoiluohjelmia koskevissa alustavissa huomautuksissaan, että 
Pegasuksen kaltaisten erittäin kehittyneiden vakoiluohjelmien laajamittainen käyttö voi 
aiheuttaa ennennäkemättömiä riskejä ja vahinkoja paitsi perusoikeuksille ja -vapauksille 
myös demokratialle ja oikeusvaltiolle, ja luonnosteli toimia ja toimenpiteitä 
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vakoiluohjelmien laittoman käytön torjumiseksi sekä totesi, että suorituskyvyltään 
Pegasusta vastaavien vakoiluohjelmien kehittämisen ja käyttöönoton kieltäminen 
EU:ssa olisi kaikkein tehokkain keino suojella perusoikeuksia ja -vapauksia; ottaa 
huomioon, että Unkarin hallitusta myötäilevät tiedotusvälineet eivät ole juurikaan 
uutisoineet Pegasuksesta;

AZ. ottaa huomioon, että Euroopan neuvoston ministerikomitea muistutti 9. maaliskuuta 
2022 antamassaan päätöksessä, joka koski Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen 
asiassa Szabó ja Vissy v. Unkari antaman tuomion täytäntöönpanon meneillään olevaa 
tehostettua valvontaa, että kyseisessä asiassa oli loukattu valittajien oikeutta siihen, että 
heidän yksityis- ja perhe-elämäänsä ja viestejään kunnioitetaan, koska Unkarin 
lainsäädännössä kansalliseen turvallisuuteen liittyvistä, salaista valvontaa koskevista 
toimenpiteistä ei ole kyseisten toimenpiteiden määräämistä, täytäntöönpanoa ja 
mahdollista korjaamista koskevia riittävän täsmällisiä, tehokkaita ja kattavia 
suojatoimia; ottaa huomioon, että ministerikomitea korosti lisäksi, että salaista 
valvontaa olisi pidettävä merkittävänä yksityiselämän loukkauksena, joka saattaa 
loukata sananvapautta ja oikeutta yksityisyyteen ja vaarantaa demokraattisen 
yhteiskunnan perustan, ja muistutti samalla, että vastauksena Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen tuomioon viranomaiset ilmoittivat vuonna 2017 
lainsäädäntöuudistuksen tarpeellisuudesta; ottaa huomioon, että ministerikomitea pani 
erittäin huolestuneena merkille, että lainsäädäntöprosessi oli yhä esivalmisteluvaiheessa 
eivätkä viranomaiset olleet saaneet aikaan mitään muuta asiaan liittyvää edistymistä, ja 
kehotti siksi painokkaasti viranomaisia hyväksymään kiireellisesti tarvittavat 
toimenpiteet kansallisen lainsäädännön saattamiseksi täysin Euroopan 
ihmisoikeussopimuksen vaatimusten mukaiseksi, määrittämään lainsäädäntöprosessin 
aikataulun ja esittämään lainsäädäntöehdotuksen luonnoksen ministerikomitealle;

Sananvapaus ja tiedotusvälineiden moniarvoisuus

BA. ottaa huomioon, että komissio totesi 13. heinäkuuta 2022 annetun vuoden 2022 
oikeusvaltiokertomuksen Unkaria käsittelevässä luvussa, että tiedotusvälineistä 
vastaavan viranomaisen toiminnan riippumattomuutta ja tehokkuutta on vahvistettava ja 
että valtion massiivisen mainonnan jatkuva kanavointi hallitusta myötäileville 
tiedotusvälineille luo media-alalle epätasapuoliset toimintaedellytykset; ottaa huomioon, 
että julkisten tiedotusvälineiden institutionaalinen toimintaympäristö on 
monimutkainen, niiden toimituksellinen ja taloudellinen riippumattomuus aiheuttaa 
huolta ja media-alan ammattilaisille on edelleen haastavaa harjoittaa toimintaansa, 
muun muassa tutkivien journalistien valvonnan vuoksi; ottaa huomioon, että julkisen 
tiedon saatavuutta rajoitetaan edelleen vaaratilan nojalla;

BB. ottaa huomioon, että komissio päätti 15. heinäkuuta 2022 haastaa Unkarin unionin 
tuomioistuimeen EU:n televiestintäsääntöjen rikkomisesta Unkarin medianeuvoston 
päätettyä erittäin kyseenalaisin perusteinhylätä Klubrádión hakemuksen 
radiotaajuuksien käytöstä; ottaa huomioon, että komissio piti Unkarin medianeuvoston 
päätöstä kieltäytyä uusimasta Klubrádión oikeuksia suhteettomana ja 
läpinäkymättömänä, ja katsoi, että Unkarin medialakia oli tässä nimenomaisessa 
tapauksessa sovellettu syrjivästi ja eurooppalaisesta sähköisen viestinnän säännöstöstä 
annetun direktiivin (EU) 2018/19721 vastaisesti ja sananvapautta loukaten;

1 EUVL L 321, 17.12.2018, s. 36.



BC. ottaa huomioon, että Keski-Euroopan lehdistö- ja mediasäätiö (KESMA) perustettiin 
11. syyskuuta 2018; ottaa huomioon, että yli 470 median keskittäminen KESMAn 
alaisuuteen on rajoittanut riippumattomien ja oppositiota edustavien medioiden 
liikkumatilaa ja Unkarin kansalaisten tiedonsaantia; ottaa huomioon, että julkisille 
tiedotusvälineille ja KESMAlle osoitetut varat käytetään pääasiassa hallituksen 
propagandaan ja opposition ja kansalaisjärjestöjen mustamaalaamiseen; huomauttaa, 
että mediaympäristöä voidaan vääristää hallituksen hyväksi manipuloimalla 
tiedotusvälineiden omistajuutta, ottamalla sääntelyviranomaiset ja ennen 
riippumattomat tiedotusvälineet valtion hallintaan ja hyödyntämällä valtion 
mainostuloja ja toimilupamenettelyjä, ja toteaa, että näitä menetelmiä käytetään myös 
muualla Euroopassa;

BD. ottaa huomioon, että Euroopan ihmisoikeustuomioistuin totesi 8. lokakuuta 2019 asiassa 
Szurovecz v. Unkari antamassaan tuomiossa ilmaisunvapautta loukatun sillä perusteella, 
että turvapaikanhakijoilla ei ollut pääsyä tiedotusvälineisiin vastaanottokeskuksissa; 
ottaa huomioon, että kyseisen tuomion täytäntöönpanoa valvotaan edelleen;

BE. ottaa huomioon, että Euroopan ihmisoikeustuomioistuin totesi 3. joulukuuta 2019 
asiassa Scheiring ja Szabó v. Unkari ja 2. joulukuuta 2021 asiassa Szél ynnä muut v. 
Unkari antamissaan tuomioissa ilmaisunvapautta loukatun tilanteessa, jossa oli kyse 
banderollien pitämisestä esillä Unkarin parlamentissa; ottaa huomioon, että kyseisten 
tuomioiden täytäntöönpanoa valvotaan edelleen;

BF. ottaa huomioon, että Euroopan ihmisoikeustuomioistuin totesi 20. tammikuuta 2020 
asiassa Magyar Kétfarkú Kutya Párt v. Unkari antamassaan tuomiossa ilmaisunvapautta 
loukatun sillä perusteella, että on määrätty seuraamuksia poliittisen puolueen sellaisen 
mobiilisovelluksen käyttöön tarjoamisesta, joilla äänestäjät saattoivat valokuvata, ladata 
nimettömästi ja kommentoida vuonna 2016 järjestetyssä maahanmuuttoa koskevassa 
kansanäänestyksessä annettuja hylättyjä ääniä; ottaa huomioon, että kyseisen tuomion 
täytäntöönpanoa valvotaan edelleen;

BG. ottaa huomioon, että Etyjin mediavaltuutettu ilmaisi 23. maaliskuuta 2020 antamassaan 
lausumassa huolensa Unkarin koronavirustoimia koskevan lakiesityksen säännöksistä, 
jotka voivat vaikuttaa kielteisesti tiedotusvälineiden uutisointiin pandemiasta;

BH. ottaa huomioon, että Euroopan ihmisoikeustuomioistuin totesi 26. toukokuuta 2020 
asiassa Mándli ynnä muut v. Unkari antamassaan tuomiossa ilmaisunvapautta loukatun 
tilanteessa, jossa valittajien Unkarin parlamentilta saama toimittajan akkreditointi 
lakkautettiin; ottaa huomioon, että kyseisen tuomion täytäntöönpanoa valvotaan 
edelleen;

BI. ottaa huomioon, että 24. heinäkuuta 2020 yli 70 toimittajaa irtisanoutui Unkarin 
suurimman riippumattoman index.hu -uutisportaalin päätoimittajan erottamisen 
johdosta tuomiten hallituksen painostuksen ja selkeän puuttumisen kyseisen median 
toimintaan;

BJ. ottaa huomioon, että komission rahoittaman ja heinäkuussa 2020 julkaistun 
ensimmäisen tiedotusvälineiden vapautta koskevan Mapping Media Freedom 
-kartoituksen mukaan covid-19-kriisi vaikutti tiedotusvälineiden vapauteen kaikista 
Euroopan maista eniten juuri Unkarissa kärjistäen olemassa olevia haasteita ja 
synnyttäen uusia ongelmia; ottaa huomioon, että Unkarissa poikkeustilan aikana annettu 



uusi lainsäädäntö, jolla torjutaan ”väärien” tai ”vääristeltyjen” tietojen levittämistä, 
aiheuttaa epävarmuutta ja itsesensuuria medioiden ja toimijoiden keskuudessa;

BK. ottaa huomioon, että Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutettu totesi 30. maaliskuuta 
2021 julkaistussa sananvapautta ja tiedotusvälineiden vapautta Unkarissa käsittelevässä 
muistiossaan, että tiedotusvälineiden moniarvoisuuden ja sananvapauden edellytykset 
ovat Unkarissa heikentyneet tiedotusvälineiden sääntelyviranomaisen poliittiselle 
valvonnalle alisteisuuden ja valtion jatkuvan ja puolueellisen mediamarkkinoihin 
puuttumisen yhteisvaikutuksesta; ottaa huomioon, että ihmisoikeusvaltuutettu totesi 
myös, että vapaata poliittista keskustelua ja erilaisten mielipiteiden vapaata vaihtoa, 
jotka ovat demokraattisten yhteiskuntien menestymisen edellytyksiä, on rajoitettu 
merkittävästi erityisesti pääkaupungin ulkopuolella;

BL. ottaa huomioon, että mielipiteen- ja sananvapauden edistämistä ja suojelua käsittelevä 
YK:n erityisraportoija totesi Unkariin 15.–22. marraskuuta 2021 tekemänsä vierailun 
jälkeen antamassaan lausumassa, että Unkarin puuttuminen media-alaan viime 
vuosikymmenen aikana saattaa aiheuttaa ihmisoikeuksiin kohdistuvia riskejä tulevissa 
vaaleissa; ottaa huomioon, että YK:n erityisraportoija täsmensi lisäksi, että pyrkimällä 
vaikuttamaan tiedotusvälineiden sääntelyelimiin, tarjoamalla merkittävästi valtion 
varoja hallitusmielisten tiedotusvälineiden tukemiseen, helpottamalla hallitusmielistä 
toimituksellista linjaa noudattavien tiedotusvälineiden laajentumista ja kehittämistä sekä 
hyljeksimällä hallituksesta kriittisesti raportoivia tiedotusvälineitä ja toimittajia 
viranomaiset ovat aktiivisesti muovanneet media-alaa ja pyrkiessään luomaan 
”tasapainoa” ne ovat heikentäneet tiedotusvälineiden moninaisuutta, moniarvoisuutta ja 
riippumattomuutta;

BM. ottaa huomioon, että Etyjin kansainvälinen vaalitarkkailuvaltuuskunta totesi 
4. huhtikuuta 2022 parlamenttivaaleja ja kansanäänestystä koskevista alustavista 
havainnoista ja päätelmistä antamassaan julkilausumassa, että seuratun uutisoinnin 
puolueellisuus ja tasapuolisuuden puute sekä tärkeimpien kilpailijoiden välisten 
vaalikeskustelujen puuttuminen rajoittivat merkittävästi äänestäjien mahdollisuutta 
tehdä tietoon perustuva valinta; ottaa huomioon, että Etyjin kansainvälinen 
vaalitarkkailuvaltuuskunta korosti 29. heinäkuuta 2022 antamassaan loppuraportissa, 
että hallituksen laajamittaiset mainoskampanjat ja puolueellinen uutisointi julkisissa ja 
monissa yksityisissäkin tiedotusvälineissä tarjosivat hallitsevalle puolueelle 
kaikenkattavan kampanjafoorumin;

BN. ottaa huomioon, että Unkarin kansallinen vaalivirasto totesi 8. huhtikuuta 2022 
laittomaksi kansalaisjärjestön valtakunnallisen kampanjan, jossa ihmisiä kehotettiin 
antamaan hylättävä ääni kansanäänestyksessä lasten oikeudesta saada tietoa 
seksuaalisesta suuntautumisesta ja sukupuoli-identiteettikysymyksistä, ja määräsi 
sakkoja 16 unkarilaiselle kansalaisjärjestölle, jotka osallistuivat 
kansanäänestyskampanjaan;

BO. ottaa huomioon, että Unkari sijoittuu Toimittajat ilman rajoja -järjestön vuoden 2022 
lehdistönvapausindeksissä 180 maan joukosta sijalle 85 ja että Euroopan ja Keski-
Aasian aluetta koskevassa analyysissä se listattiin yhdeksi maista, jotka ovat 
tiukentaneet toimittajiin kohdistuvia ankaria lakeja;



Akateeminen vapaus

BP. ottaa huomioon, että unionin tuomioistuin totesi 6. lokakuuta 2020 asiassa C-66/18, 
Euroopan komissio v. Unkari, (”Enseignement supérieur”) antamassaan tuomiossa, että 
toteuttaessaan valtion korkea-asteen opetuksesta vuonna 2011 annetun lain CCIV, 
sellaisena kuin se on muutettuna, 76 §:n 1 momentin a ja b alakohdassa säädetyt 
toimenpiteet Unkari ei ole noudattanut perusoikeuskirjan 13 artiklan, 14 artiklan 3 
kohdan ja 16 artiklan mukaisia, SEUT 49 artiklan mukaisia ja palveluista 
sisämarkkinoilla annetun direktiivin 2006/123/EY1 16 artiklan mukaisia velvoitteitaan 
eikä Maailman kauppajärjestön perustamisesta tehdyn sopimuksen mukaisia 
velvoitteitaan; ottaa huomioon, että Keski-Euroopan yliopisto on joutunut lähtemään 
Budapestista;

BQ. ottaa huomioon, että Unkarin hallitus päätti lokakuussa 2018 poistaa 
sukupuolentutkimuksen niiden maisterintutkinto-ohjelmien luettelosta, jotka voivat 
saada hyväksynnän ja julkista rahoitusta;

BR. ottaa huomioon, että Unkarin parlamentti hyväksyi 2. heinäkuuta 2019 muutoksia 
useisiin lakeihin, jotka koskevat tutkimus-, kehitys- ja innovointitoiminnan 
institutionaalista järjestelmää ja rahoitusta vieden tiedeakatemialta sen 
riippumattomuuden; ottaa huomioon, että teatteri- ja elokuvataiteen yliopiston (SZFE) 
johto erosi 31. elokuuta 2020 vastalauseena sille, että Unkarin hallitus ajoi läpi 
yliopiston hallituksen nimityksen; ottaa huomioon, että teknologia- ja 
innovaatioministeriö nimitti uuteen hallitukseen viisi jäsentä ja hylkäsi yliopiston 
konsistorin ehdottamat jäsenet; ottaa huomioon, että vuoden 2021 loppuun mennessä 
perustetuista 33 yleishyödyllisestä julkisia tehtäviä hoitavasta varainhoitosäätiöistä 
kaksi kolmasosaa hallinnoi valtion aiemmin johtamia korkeakouluja;

BS. ottaa huomioon, että Venetsian komissio painotti Unkarin parlamentin joulukuussa 
2020 hyväksymistä perustuslakimuutoksista 2. heinäkuuta 2021 antamassaan 
lausunnossa tarvetta tarkastella uudelleen perustuslain 38 §:ään liittyvää yhdeksännen 
lisäyksen 7 §:ää, jolla yleishyödylliset julkisia tehtäviä hoitavat varainhoitosäätiöt 
sisällytetään perustuslakiin; ottaa huomioon Venetsian komission ehdotuksen, että näitä 
säätiöitä säänneltäisiin pikemminkin tavallisella lailla, jolloin niiden (julkisten ja 
yksityisten) varojen hallinnointiin sovellettavat avoimuus- ja vastuuvelvollisuudet tulisi 
määriteltyä selkeästi ja saataisiin asianmukaiset takeet hallintoneuvoston kokoonpanon 
ja toiminnan riippumattomuudesta; ottaa huomioon, että Venetsian komissio mainitsi 
myös, että näissä laeissa olisi otettava huomioon yliopistojen merkittävä rooli vapaan 
ajattelun ja argumentaation tyyssijoina ja säädettävä kaikista asianmukaisista 
toimenpiteistä, joilla taataan akateemisen riippumattomuuden ja institutionaalisen 
riippumattomuuden asianmukainen turvaaminen;

BT. ottaa huomioon, että mielipiteen- ja sananvapauden edistämistä ja suojelua käsittelevä 
YK:n erityisraportoija kehotti Unkariin 15.–22. marraskuuta 2021 tekemänsä vierailun 
jälkeen antamassaan lausumassa Unkarin viranomaisia suojelemaan tehokkaasti 
akateemista vapautta ja kunnioittamaan opettajien ja opiskelijoiden oikeuksia, ottaen 
huomioon tutkijoiden riippumattomuuteen julkisten yliopistojen yksityistämisen vuoksi 
kohdistuvat riskit;
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Uskonnonvapaus

BU. ottaa huomioon, että 21. joulukuuta 2018 hyväksyttiin kattava muutos vuoden 2011 
kirkkolakiin; ottaa huomioon, että Unkarin hallituksen mukaan lakimuutos tarjoaisi 
uskonnollisille yhteisöille laillisia kanavia hakea Budapestin metropolialueen 
tuomioistuimelta uskonnollisen yhdistyksen tai rekisteröidyn kirkon asemaa tai asemaa 
oikeushenkilönä; ottaa huomioon, että Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen asiassa 
Magyar Keresztény Mennonita Egyház ynnä muut v. Unkari antamassa tuomiossa, 
jonka täytäntöönpanoa valvotaan edelleen, katsottiin loukatun yhdistymisvapautta 
luettuna yhdessä uskonnonvapauden kanssa, kun kirkkojen rekisteröintejä peruutettiin;

BV. ottaa huomioon, että Venetsian komissio suositti Unkarin parlamentin joulukuussa 2020 
hyväksymistä perustuslakimuutoksista 2. heinäkuuta 2021 antamassaan lausunnossa, 
että julkisen koulujärjestelmän täytyy tarjota objektiivinen ja moniarvoinen 
opetussuunnitelma, jossa vältetään kaikenlaista indoktrinaatiota ja syrjintää sekä 
kunnioitetaan vanhempien vakaumuksia ja heidän vapauttaan valita uskonnollisen tai ei-
uskonnollisen luokka;

BW. ottaa huomioon, että komissio totesi 13. heinäkuuta 2022 annetun vuoden 2022 
oikeusvaltiokertomuksen Unkaria käsittelevässä luvussa, että kansalaisyhteiskunnan 
organisaatioihin kohdistetaan edelleen painostusta; ottaa huomioon, että useat 
kansalaisyhteiskunnan järjestöt ilmoittivat 27. heinäkuuta 2022, että hallituksen 
lakiesitys, jolla muutettaisiin julkisen kuulemisen sääntöjä ”jotta Euroopan komission 
kanssa päästäisiin sopimukseen”, tarjoaa vain näennäisiä ratkaisuja; panee merkille 
komission huomauttaneen myös, että yleisön ottaminen tiiviimmin mukaan 
lainsäädäntötyöhön on tärkeä tavoite mutta se edellyttäisi ensi sijassa hallitukselta 
todellista tahtoa, voimassa olevien lakien mielekästä täytäntöönpanoa ja paljon 
tehokkaampia takeita kuin mainitussa lakiehdotuksessa;

Yhdistymisvapaus

BX. ottaa huomioon, että unionin tuomioistuin totesi asiassa C-78/18, Euroopan komissio v. 
Unkari, (yhdistysten avoimuus) 18. kesäkuuta 2020 antamassaan tuomiossa, että Unkari 
ei noudattanut SEUT 63 artiklan ja perusoikeuskirjan 7, 8 ja 12 artiklan mukaisia 
velvoitteitaan, kun se otti käyttöön syrjiviä ja perusteettomia rajoituksia 
kansalaisjärjestöille annettavien ulkomaisten lahjoitusten osalta antamalla ulkomailta 
tuettujen järjestöjen avoimuudesta vuonna 2017 annetun lain LXXVI säännökset1; ottaa 
huomioon, että komissio päätti 18. helmikuuta 2021 lähettää Unkarin viranomaisille 
virallisen ilmoituksen, koska nämä eivät sen mielestä olleet toteuttaneet tarvittavia 
toimenpiteitä tuomion noudattamiseksi; ottaa huomioon, että komissio totesi 20. 
heinäkuuta 2021 annetun vuoden 2021 oikeusvaltiokertomuksen Unkaria käsittelevässä 
luvussa, että Unkarin parlamentti kumosi lain ja otti käyttöön uusia sääntöjä 
kansalaisyhteiskunnan laillisuustarkastuksista ja että hallitukseen kriittisesti suhtautuvia 
kansalaisjärjestöjä painostetaan edelleen; ottaa huomioon, että oikeusvaltioperiaatteen, 
demokratian ja perusoikeuksien järjestelmällinen purkaminen on rajoittanut 
merkittävästi oppositiopuolueiden sekä kansalaisyhteiskunnan järjestöjen, 

1 Kyseisillä säännöksillä asetetaan tietyn kynnyksen ylittävän määrän suoraa tai välillistä 
ulkomaista tukea saaville tietynlaisille kansalaisjärjestöille rekisteröintiin, 
ilmoittamiseen ja julkistamiseen liittyviä velvoitteita ja säädetään mahdollisuudesta 
määrätä seuraamuksia kyseiset velvoitteet laiminlyöville järjestöille.



ammattijärjestöjen ja eturyhmien liikkumatilaa ja tehnyt mahdottomaksi käydä 
työmarkkinaosapuolten vuoropuhelua ja järjestää kuulemisia;

BY. ottaa huomioon, että ennen uuden lain hyväksymistä ei järjestetty minkäänlaista julkista 
kuulemista eikä kansalaisjärjestöjä myöskään kuultu suoraan, mikä on vastoin 
Venetsian komission lausunnossa 20. kesäkuuta 2017 annettua suositusta, että julkiseen 
kuulemiseen olisi mahdollisuuksien mukaan kutsuttava kaikki kansalaisyhteiskunnan 
organisaatiot, joiden asemaan, rahoitukseen tai toiminta-alueisiin asianomaisen 
lainsäädännön voimaantulo vaikuttaisi; ottaa huomioon, että uuden lain mukaan valtion 
tilintarkastusvirasto voi nyt tarkastaa säännöllisesti näiden järjestöjen varainhoidon; 
ottaa huomioon, että kansalaisyhteiskunnan järjestöt ovat huolissaan siitä, että valtion 
tilintarkastusvirastoa, jonka päätehtävänä on valvoa julkisten varojen käyttöä eikä 
yksityisiä lahjoituksia, käytetään painostamaan niitä entistä enemmän; ottaa huomioon, 
että kansalaisjärjestöt ovat varoittaneet, että uuden kansalaisjärjestölain myötä valtio 
puuttuu sellaisten järjestöjen itsemääräämisoikeuteen, jotka on perustettu 
yhdistymisvapauden nojalla, ja sellaisten kansalaisten yksityisyyteen, jotka puolustavat 
yhteistä etua, ja että laki haittaa ilmaisuvapauden harjoittamista ja koko demokraattista 
yhteisöä; ottaa huomioon, että valtion tilintarkastusvirasto aloitti 17. toukokuuta 2022 
kymmenien kansalaisjärjestöjen tarkastukset ja pyysi saada tutkittavakseen niiden 
kirjanpito- ja kassanhallintaperiaatteet;

BZ. ottaa huomioon, että 23. heinäkuuta 2021 ilmoitettiin, että Euroopan talousalueen ja 
Norjan myöntämien avustusten rahoittajamaat – Islanti, Liechtenstein ja Norja – eivät 
olleet päässeet sopimukseen Unkarin kansalaisyhteiskunnalle myönnettävää rahoitusta 
hallinnoimaan nimitettävästä rahaston ylläpitäjästä; toteaa, että tämän vuoksi Unkarissa 
ei toteuteta kuluvalla rahoituskaudella yhtään ohjelmaa, joten maalle varattu 
214,6 miljoonan euron rahoitus jää käyttämättä;

CA. ottaa huomioon, että Venetsian komissio ja Etyjin ODIHR totesivat 17. joulukuuta 2018 
antamassaan yhteisessä lausunnossa tiettyjen verolakien ja niihin liittyvien muiden 
lakien muuttamisesta 20. heinäkuuta 2018 annetun lain XLI 253 §:stä ja erityisestä 
maahanmuuttoverosta, että maahanmuuttoa tukevalle toiminnalle Unkarissa 
myönnettävästä taloudellisesta tuesta tai Unkariin sijoittautuneen maahanmuuttoa 
tukevan organisaation toiminnalle myönnettävästä taloudellisesta tuesta perittävä 
25 prosentin vero ei täytä laillisuusvaatimusta ja että se merkitsee perusteetonta 
puuttumista niiden kansalaisjärjestöjen ilmaisunvapauteen ja yhdistymisvapauteen, joita 
se koskee;

CB. ottaa huomioon, että Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutettu korosti Unkariin 4.–
8. helmikuuta 2019 tekemänsä vierailun jälkeen 21. toukokuuta 2019 antamassaan 
raportissa, että lainsäädäntötoimenpiteillä on leimattu ja kriminalisoitu 
kansalaisyhteiskunnan toimia, joita olisi demokraattisessa yhteiskunnassa pidettävä 
täysin oikeutettuina, että kyseiset toimenpiteet vaikuttavat kansalaisjärjestöihin 
lamaannuttavasti ja että osa säännöksistä on poikkeuksellisen epämääräisiä, 
mielivaltaisia eikä niitä ei ole pantu täytäntöön käytännössä;

CC. ottaa huomioon, että maahanmuuttajien ihmisoikeuksia käsittelevä YK:n 
erityisraportoija totesi Unkariin 10.–17. heinäkuuta 2019 tekemänsä vierailun jälkeen 
11. toukokuuta 2020 antamassaan raportissa, että maahanmuuttajien oikeuksien parissa 
Unkarissa työskentelevät kansalaisyhteiskunnan järjestöt ovat lainsäädäntömuutosten, 
taloudellisten rajoitusten ja muiden asiaankuuluvien viranomaisten toteuttamien 
operatiivisten ja käytännön toimenpiteiden seurauksena törmänneet moninkertaisiin 



esteisiin pyrkiessään tekemään laillista ja tärkeää työtään; ottaa huomioon, että YK:n 
erityisraportoija totesi lisäksi, että useisiin kansalaisyhteiskunnan järjestöihin oli 
kohdistettu mustamaalauskampanjoita, joita seurasi joissakin tapauksissa hallinnollinen 
tai rikostutkinta;

Oikeus yhdenvertaiseen kohteluun, hlbtiq-henkilöiden oikeudet mukaan lukien

CD. ottaa huomioon, että komissio totesi 13. heinäkuuta 2022 annetun vuoden 2022 
oikeusvaltiokertomuksen Unkaria käsittelevässä luvussa, että Unkarin 
perusoikeusvaltuutettu on saanut enemmän toimivaltaa, mutta hänen akkreditointinsa 
tasoa alennettiin, kun hänen riippumattomuudestaan heräsi huoli; ottaa huomioon, että 
kansallisten ihmisoikeuselinten maailmanlaajuisen yhteenliittymän (GANHRI) 
alakomitea, joka vastaa ihmisoikeuselinten akkreditoinnista, suositti 14.–25. 
maaliskuuta 2022 pidetyn virtuaali-istuntonsa raportissa ja suosituksissa, että 
perusoikeusvaltuutetun status alennetaan B-tasolle, koska alakomitea ei ollut saanut 
tarvittavia kirjallisia todisteita voidakseen todeta, että perusoikeusvaltuutettu tosiasiassa 
hoitaa toimenkuvaansa kuuluvat tehtävät, jotka liittyvät etnisten vähemmistöjen, hlbtiq-
henkilöiden ja ihmisoikeusaktivistien, pakolaisten ja maahanmuuttajien kaltaisiin 
haavoittuvassa asemassa oleviin ryhmiin taikka tärkeisiin ihmisoikeuskysymyksiin, 
kuten tiedotusvälineiden moniarvoisuuteen, kansalaisyhteiskunnan 
toimintamahdollisuuksiin ja oikeuslaitoksen riippumattomuuteen; ottaa huomioon, että 
alakomitea katsoi perusoikeusvaltuutetun toimivan tavalla, joka vaarantaa vakavasti 
kansallisiin ihmisoikeuselimiin sovellettavia normeja koskevien Pariisin periaatteiden 
vaatimusten noudattamisen; ottaa huomioon, että alakomitea havaitsi myös ongelmia 
valinta- ja nimitysprosessissa ja työskentelysuhteissa ja yhteistyössä 
kansalaisyhteiskunnan järjestöjen ja ihmisoikeuksien puolustajien kanssa;

CE. ottaa huomioon, että Unkarin parlamentti hyväksyi 15. kesäkuuta 2021 lain, jonka 
alkuperäisenä tarkoituksena oli torjua pedofiliaa ja joka hallitsevan Fidesz-puolueen 
parlamenttiedustajien ehdottamien tarkistusten jälkeen sisältää lausekkeita, joilla 
kielletään homoseksuaalisuuden ja sukupuolen korjauksen kuvaileminen alaikäisille; 
ottaa huomioon, että lainsäädännössä kielletään homoseksuaalisuuden ja sukupuolen 
korjaamisen liittyvien asioiden esittäminen sukupuolikasvatustunneilla ja säädetään, että 
tällaisia oppitunteja voivat nyt pitää enää rekisteröidyt järjestöt; ottaa huomioon, että 
yritysmainontalakiin ja medialakiin tehdyissä muutoksissa edellytetään hlbti-henkilöitä 
koskevien mainosten ja sisällön luokittelemista V-luokkaan (eli niitä ei suositella 
alaikäisille); huomauttaa, että seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuoli-identiteetin 
yhdistäminen pedofilian kaltaisiin rikoksiin ei ole hyväksyttävää ja että se johtaa 
seksuaalivähemmistöjen syrjinnän ja leimaamisen lisääntymiseen; ottaa huomioon, että 
sen jälkeen kun kansallisilla säännöillä kiellettiin alle 18-vuotiailta pääsy tai rajoitettiin 
heidän pääsyään sisältöön, jossa kuvataan niin kutsuttua ”syntymäsukupuolesta 
poikkeavaa identiteettiä, sukupuolen korjausta tai homoseksuaalisuutta”, Unkarin 
hallitus antoi asetuksen, jolla lastenkirjoja myyvät kauppiaat määrättiin käärimään 
homoseksuaalisuutta kuvaavat kirjat ja tietovälineet ”suljettuihin pakkauksiin” sekä 
kiellettiin 200 metrin säteellä kaikista kouluista tai kirkoista kaikkien sellaisten kirjojen 
tai tietovälineiden myynti, joissa kuvataan samaa sukupuolta olevien henkilöiden välisiä 
suhteita tai sukupuolen korjaamista; toteaa, että tätä sovellettiin Labriz-yhdistyksen 
lapsille suuntaamaan satukirjaan ”Fairyland is for everyone”;

CF. ottaa huomioon, että komissio päätti 2. joulukuuta 2021 lähettää Unkarin viranomaisille 
perustellun lausunnon, koska se katsoi, että velvoittamalla antamaan tietoja 
”perinteisistä sukupuolirooleista” poikkeamisesta Unkari rajoittaa kirjailijoiden ja 



kirjankustantajien sananvapautta (perusoikeuskirjan 11 artikla), harjoittaa seksuaaliseen 
suuntautumiseen perustuvaa syrjintää (perusoikeuskirjan 21 artikla) ja soveltaa 
virheellisesti sopimattomista elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien välisistä kaupallisista 
menettelyistä sisämarkkinoilla annettuun direktiiviin 2005/29/EY1 perustuvia EU:n 
sääntöjä sopimattomista kaupallisista menettelyistä;

CG. ottaa huomioon, että komissio päätti 15. heinäkuuta 2022 haastaa  Unkarin unionin 
tuomioistuimeen, koska sen kansallisilla säännöillä pyritään kieltämään alle 18-
vuotiailta pääsy tai rajoittamaan heidän pääsyään sisältöön, jossa kuvataan niin 
kutsuttua ”syntymäsukupuolesta poikkeavaa identiteettiä, sukupuolen korjausta tai 
homoseksuaalisuutta”; ottaa huomioon, että komissio totesi näiden sääntöjen erityisesti 
olevan ristiriidassa audiovisuaalisten mediapalvelujen tarjoamista koskevien 
jäsenvaltioiden tiettyjen lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten 
yhteensovittamisesta annetun direktiivin 2010/13/EU2, tietoyhteiskunnan palveluja, 
erityisesti sähköistä kaupankäyntiä, sisämarkkinoilla koskevista tietyistä oikeudellisista 
näkökohdista annetun direktiivin 2000/31/EY3 sekä perusoikeuskirjan 1, 7, 11 ja 21 
artiklassa vahvistettujen ihmisarvon, yksityiselämän kunnioittamista koskevan 
oikeuden, sananvapauden ja tiedonvälityksen vapauden ja syrjintäkiellon kanssa; panee 
merkille komission todenneen myös, että rikkomisten vakavuuden huomioon ottaen 
kiistanalaiset säännökset rikkovat myös SEU 2 artiklassa vahvistettuja yhteisiä arvoja; 
ottaa huomioon, että 18 EU:n jäsenvaltiota yhtyi 22. kesäkuuta 2021 yleisten asioiden 
neuvoston yhteydessä annettuun julkilausumaan, jossa vastustetaan lain hyväksymistä;

CH. ottaa huomioon, että Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutettu korosti Unkariin 4.–
8. helmikuuta 2019 tekemänsä vierailun jälkeen 21. toukokuuta 2019 antamassaan 
raportissa, että Unkari on taantunut sukupuolten tasa-arvon ja naisten oikeuksien osalta, 
että naisten poliittinen edustus on silmiinpistävän vähäistä, että hallituksen politiikassa 
naisia koskevat kysymykset liitetään läheisesti perheasioihin ja että viranomaiset ovat 
keskeyttäneet sukupuolten tasa-arvoa koskevan erityisstrategian täytäntöönpanon;

CI. ottaa huomioon, että seksuaaliseen suuntautumiseen ja sukupuoli-identiteettiin 
perustuvalta väkivallalta ja syrjinnältä suojelua käsittelevä YK:n riippumaton 
asiantuntija kehotti 29. huhtikuuta 2020 antamassaan lausumassa Unkaria luopumaan 
ehdotetusta lainsäädännöstä, jolla kiellettäisiin transihmisiltä ja sukupuoleltaan 
moninaisilta henkilöiltä oikeus tulla laillisesti tunnustetuksi ja sekä heidän 
itsemääräämisoikeutensa;

CJ. ottaa huomioon, että YK:n lapsen oikeuksien komitea kehotti 3. maaliskuuta 2020 
Unkaria käsittelevää kuudetta määräaikaisraporttia koskevissa loppupäätelmissään 
Unkarin hallitusta toimimaan, hyväksymään strategian ja antamaan tietoa ja tukea 
haavoittuvassa asemassa oleville lapsille, mukaan lukien tytöille, romanilapsille, 
turvapaikanhakija- ja maahanmuuttajalapsille sekä lesboille, homoille, biseksuaaleille, 
transsukupuolisille ja intersukupuolisille lapsille suunnatut erityistoimenpiteet; ottaa 
huomioon, että komitea ilmaisi myös vakavan huolensa siitä, että vammaisia lapsia on 
viety perheiltään ja sijoitettu laitoksiin, että Unkarin viranomaiset eivät ole toteuttaneet 
riittävästi toimia laitoshoidon lopettamiseksi ja terveyden, kuntoutuspalvelujen ja muun 
osallistavan toiminnan edistämiseksi, että laitoshoidossa on ilmennyt lapsiin 
kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa ja vammaisten lasten kaltoinkohtelua, että vammaisten 
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romanilasten tilanteesta ei ole riittävästi tietoa ja että vammaiset lapset joutuvat 
kärsimään jatkuvasta leimatuksi tulemisesta;

CK. ottaa huomioon, että Unkarin parlamentti hyväksyi 5. toukokuuta 2020 
päätöslauselman, jonka mukaan naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan 
ehkäisemistä ja torjumista koskevaa yleissopimusta (Istanbulin yleissopimus) ei 
ratifioida;

CL. ottaa huomioon, että Euroopan ihmisoikeustuomioistuin totesi 16. heinäkuuta 2020 
asiassa Rana v. Unkari antamassaan tuomiossa, että Unkari oli loukannut oikeutta 
yksityiselämän kunnioittamiseen tapauksessa, jossa iranilainen transmies oli saanut 
turvapaikan Unkarissa mutta ei voinut laillisesti vaihtaa sukupuoltaan ja nimeään 
kyseisessä maassa; ottaa huomioon, että Euroopan neuvoston ministerikomitea pani 
10. kesäkuuta 2022 tekemässään päätöksessä tuomion täytäntöönpanon meneillään 
olevasta tehostetusta valvonnasta huolestuneena merkille, että Unkarin viranomaiset 
eivät ole tehneet mitään tarjotakseen asianmukaisen ratkaisun maassa laillisesti asuville 
kolmansien maiden kansalaisille, jotka hakevat sukupuolensa juridista tunnustamista; 
ottaa lisäksi huomioon, että Unkarin parlamentti hyväksyi toukokuussa 2020 
lainsäädäntöä, jonka nojalla unkarilaisten transsukupuolisten henkilöiden on 
mahdotonta saada sukupuolensa juridisesti tunnustetuksi;;

CM. ottaa huomioon, että Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutettu kehotti 14. kesäkuuta 
2021 antamassaan lausumassa Unkarin parlamentin jäseniä hylkäämään 
muutosehdotukset, joissa kielletään keskustelu seksuaalisesta ja sukupuoli-identiteetistä 
ja sukupuolisesta moninaisuudesta; ottaa huomioon, että Venetsian komissio totesi 
13. joulukuuta 2021 antamassaan lausunnossa tiettyjen lasten suojelua koskevien 
säädösten muuttamisesta vuonna 2021 annetun lain LXXIX yhteensopivuudesta 
kansainvälisten ihmisoikeusnormien kanssa, että muutoksia tuskin voitiin pitää 
Euroopan ihmisoikeussopimuksen ja kansainvälisten ihmisoikeusnormien mukaisina, ja 
kehotti Unkarin viranomaisia kumoamaan useita säännöksiä;

CN. ottaa huomioon, että Venetsian komissio suositti Unkarin parlamentin joulukuussa 2020 
hyväksymistä perustuslakimuutoksista 2. heinäkuuta 2021 antamassaan lausunnossa, 
että perustuslakimuutosta, joka koskee avioliittoa yhden miehen ja yhden naisen 
liittona, ja lisäystä, jonka mukaan ”äidin on oltava nainen, isän on oltava mies”, ei 
pitäisi käyttää tilaisuutena peruuttaa voimassa olevia lakeja sellaisten henkilöiden 
suojelusta, jotka eivät ole heteroseksuaaleja, tai muuttaa näitä lakeja heille 
epäedulliseen suuntaan; ottaa huomioon, että Venetsian komissio suositti myös, että 
perustuslakimuutosten tulkinta ja soveltaminen olisi erityisesti 
täytäntöönpanolainsäädäntöä laadittaessa toteutettava siten, että pannaan 
täysimääräisesti täytäntöön syrjintäkiellon periaate kaikkien syrjintäperusteiden, myös 
seksuaaliseen suuntautumisen ja sukupuoli-identiteetin, osalta; ottaa huomioon, että 
komitea piti lisäksi tarpeellisena kumota muutos, jonka mukaan ”Unkari suojelee lapsen 
oikeutta syntymäsukupuoltaan vastaavaan identiteettiin”, tai muuttaa sitä sen 
varmistamiseksi, että sillä ei evätä transsukupuolisilta henkilöiltä oikeutta saada 
laillinen tunnustus uudelle sukupuolelleen;

CO. ottaa huomioon, että Venetsian komissio totesi 18. lokakuuta 2021 antamassaan 
lausunnossa Unkarin parlamentin joulukuussa 2020 hyväksymistä muutoksista 
yhdenvertaisesta kohtelusta ja yhtäläisten mahdollisuuksien edistämisestä annettuun 
lakiin ja perusoikeusvaltuutetusta annettuun lakiin, että tasa-arvoelinten ja kansallisten 
ihmisoikeuselinten yhdistämiseen liittyy riskejä, jotka johtuvat muun muassa erilaisista 



perinteistä, oikeudellisista menettelyistä ja lähestymistavoista, joita toimielimet kenties 
noudattavat, ja huomautti, että perusoikeusvaltuutetun lakiin CXI perustuvien 
valtuuksien ja sen Unkarin yhdenvertaisuusviranomaisen seuraajana saamien 
valtuutuksien välinen ristiriita on selkeä esimerkki riskistä, joka voi heikentää tasa-
arvon edistämiseen ja syrjinnän torjumiseen liittyvän työn tehokkuutta;

CP. ottaa huomioon, että Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutettu piti 13. tammikuuta 
2022 antamassaan lausumassa erittäin valitettavana, että Unkarin hallitus oli päättänyt 
järjestää kansanäänestyksen lasten oikeudesta saada tietoa seksuaalisesta 
suuntautumisesta ja sukupuoli-identiteettikysymyksistä samana päivänä kuin 
parlamenttivaalit, koska tämä edistää hlbtiq-henkilöiden ihmisoikeuksien 
välineellistämistä; ottaa huomioon, että Etyjin kansainvälinen 
vaalitarkkailuvaltuuskunta korosti 29. heinäkuuta 2022 antamassaan loppuraportissa, 
että kansanäänestyksen oikeudellinen kehys on suurelta osin riittämätön eikä tarjoa 
tasapuolisia edellytyksiä kansanäänestyskampanjoille, että siinä ei noudateta 
kansainvälisen hyvän käytännön mukaisia keskeisiä suosituksia, ja että vuonna 2018 
tehdyn lakimuutoksen nojalla hallituksella on täydet kampanjointioikeudet, kun se on 
kansanäänestyksen alullepanija, mikä on vastoin kansainvälistä hyvää käytäntöä, eikä 
viranomaisilla ole velvollisuutta antaa äänestäjille puolueetonta tietoa 
kansanäänestyksen kohteena olevista kysymyksistä tai kannattajien ja vastustajien 
kannoista, mikä asettaa kyseenalaiseksi äänestäjien mahdollisuuden tehdä tietoon 
perustuva valinta; ottaa huomioon, että Unkarissa 3. huhtikuuta 2022 järjestetty 
kansanäänestys hlbtiq-henkilöitä vastaan on mitätön, koska kumpikaan vaihtoehto 
(”kyllä” tai ”ei”) ei saanut 50:tä prosenttia äänistä; ottaa huomioon, että 
kansanäänestystä on laajalti kritisoitu syrjintäkiellon periaatteen loukkaamisesta;

CQ. ottaa huomioon, että Etyjin kansainvälinen vaalitarkkailuvaltuuskunta korosti 
29. heinäkuuta 2022 antamassaan loppuraportissa, että alle 20 prosenttia kaikista 
ehdokkaista oli naisia, mikä rajoitti merkittävästi mahdollisuuksia lisätä naisten vähäistä 
edustusta Unkarin kansallisessa politiikassa; ottaa huomioon, että vuonna 2022 valitun 
Unkarin parlamentin jäsenistä on naisia 14 prosenttia;

CR. ottaa huomioon, että YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksien komitea ilmaisi 
25. maaliskuuta 2022 Unkaria käsitteleviä yhdistettyjä toista ja kolmatta raporttia 
koskevissa loppupäätelmissään huolensa siitä, että vammaisilla henkilöillä ei ole 
keinoja itsenäisen päätöksen tekemiseen, ja suositti, että Unkari muuttaa 
lainsäädäntöään varmistaakseen, että tuetussa päätöksenteossa kunnioitetaan 
vammaisten henkilöiden ihmisarvoa, itsemääräämisoikeutta, tahtoa ja mieltymyksiä 
heidän käyttäessään oikeustoimikelpoisuuttaan; ottaa huomioon, että komitea suositti 
myös, että Unkari suunnittelee uudelleen toimenpiteensä ja kohdistaa määrärahansa 
uudelleen yhteisöpohjaisiin tukipalveluihin, kuten henkilökohtaiseen avustamiseen, 
jotta voidaan tukea vammaisten henkilöiden itsenäistä ja yhdenvertaista asumista 
yhteisössä;

Vähemmistöihin kuuluvien henkilöiden oikeudet, romanit ja juutalaiset mukaan lukien, ja 
suojelu tällaisiin vähemmistöihin kohdistuvilta vihamielisiltä lausunnoilta

CS. ottaa huomioon, että komissio päätti 9. kesäkuuta 2021 lähettää Unkarille virallisen 
ilmoituksen, koska sen kansallinen lainsäädäntö ei täysin noudata syrjinnän kieltäviä 
EU:n sääntöjä, jotka perustuvat rodusta tai etnisestä alkuperästä riippumattoman 
yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta annettuun direktiiviin 



2000/43/EY1 ja yhdenvertaista kohtelua työssä ja ammatissa koskevista yleisistä 
puitteista annettuun neuvoston direktiiviin 2000/78/EY2, joiden mukaan jäsenvaltioiden 
on säädettävä tehokkaista, oikeasuhteisista ja varoittavista seuraamuksista; ottaa 
huomioon, että perustavanlaatuinen muutos tapahtui heinäkuussa 2020, kun Unkari 
muutti kansallista seuraamusjärjestelmää ja velvoitti tuomioistuimet myöntämään 
korvaukset henkisestä kärsimyksestä koulutuksen ja ammatillisen koulutuksen alalla 
tapahtuneen syrjinnän perusteella ainoastaan koulutuspalvelujen eikä kertakorvauksen 
muodossa; ottaa huomioon, että Euroopan parlamentti on toistuvasti kehottanut 
jäsenvaltioita torjumaan romanivastaisuutta tehokkailla lainsäädännöllisillä ja 
poliittisilla toimenpiteillä;

CT. ottaa huomioon, että komissio lähetti 2. joulukuuta 2021 Unkarille virallisen 
ilmoituksen rasismin ja muukalaisvihan tiettyjen muotojen ja ilmaisujen torjumisesta 
rikosoikeudellisin keinoin tehdyn neuvoston puitepäätöksen 2008/913/YOS3 
saattamisesta osaksi kansallista lainsäädäntöä, koska Unkarin lainsäädäntökehyksessä ei 
kriminalisoida kansainvälisten rikosten julkista puolustelua, kieltämistä tai vakavaa 
vähättelemistä eikä varmisteta, että rasistisia ja muukalaisvihamielisiä vaikuttimia 
pidetään raskauttavana asianhaaroina tai että kansalliset tuomioistuimet ottavat tällaiset 
vaikuttimet huomioon kaikkien rikoksen yhteydessä;

CU. ottaa huomioon, että YK:n rotusyrjinnän poistamista käsittelevä komitea ilmaisi 
6. kesäkuuta 2019 Unkaria käsitteleviä yhdistettyjä 18.–25. määräaikaisraportteja 
koskevissa loppupäätelmissään olevansa erittäin huolestunut romaneihin, 
maahanmuuttajiin, pakolaisiin, turvapaikanhakijoihin ja muihin vähemmistöihin 
kohdistuvan rasistisen vihapuheen yleisyydestä, joka ruokkii vihaa ja 
suvaitsemattomuutta ja ajoittain lietsoo väkivaltaa tällaisia ryhmiä kohtaan ja jota 
esiintyy etenkin johtavien politiikkojen kannanotoissa ja tiedotusvälineissä, muun 
muassa internetissä; ottaa huomioon, että komitea oli syvästi huolestunut tiedoista, 
joiden mukaan julkisuuden henkilöt, myös korkeimmalla tasolla, ovat antaneet 
mahdollisesti rotuvihaa lisääviä lausuntoja etenkin hallituksen vuonna 2015 aloittaman 
maahanmuuttajien ja pakolaisten vastaisena kampanjan yhteydessä ja rotuvihaa 
edistävien järjestöjen läsnä ollessa ja niiden toiminnassa; ottaa huomioon, että vaikka 
komitea pani merkille tiedot toimenpiteistä, joita on toteutettu romanien tilanteen 
parantamiseksi, myös terveyden ja koulutuksen alalla, sekä vuoden 2011 kansallisen 
sosiaalisen osallisuuden strategian välityksellä, se oli edelleen erittäin huolestunut 
romaneihin kohdistuvan syrjinnän jatkumisesta ja heidän kohtaamastaan segregaatiosta 
ja äärimmäisestä köyhyydestä;

CV. ottaa huomioon, että kansallisten vähemmistöjen suojelua koskevan 
puiteyleissopimuksen neuvoa-antava komitea totesi 26. toukokuuta 2020 antamassaan 
viidennessä Unkaria käsittelevässä lausunnossaan, että vaikka Unkari on jatkanut 
kansallisia vähemmistöjä tukevaa politiikkaansa vakaan lainsäädäntökehyksen pohjalta, 
maan on edelleen poistettava rakenteellisia vaikeuksia, joita romanit kohtaavat kaikilla 
julkisen ja yksityisen elämän aloilla, mukaan lukien koulutus, työllisyys, asuminen ja 
terveydenhuollon saatavuus; toteaa komitean korostaneen kiireellisten toimenpiteiden 
tarvetta romanien tilanteen korjaamiseksi, koulunkäynnin keskeyttämisen torjumiseksi 
ja osallistavan ja laadukkaan koulutuksen edistämiseksi, myös segregaatioalueilla; 
toteaa komitean huomauttaneen lisäksi, että epäsuotuisassa asemassa olevilla alueilla 

1 EYVL L 180, 19.7.2000, s. 22.
2 EYVL L 303, 2.12.2000, s. 16.
3 EUVL L 328, 6.12.2008, s. 55.



tarvitaan enemmän kansallisten ja paikallisten politiikkojen täydentävyyttä, jotta 
työllisyys- ja asumisongelmiin voidaan tarjota pitkän aikavälin ratkaisuja, ja että 
terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelujen saatavuudessa on edelleen vakavia käytännön 
esteitä, mikä haittaa pääasiassa romaninaisia ja -lapsia;

CW. ottaa huomioon, että Euroopan neuvoston ministerikomitea muistutti 10. kesäkuuta 
2022 antamassaan päätöksessä, joka koski Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen 
asiassa Horváth ja Kiss v. Unkari antamien tuomioiden täytäntöönpanon meneillään 
olevaa tehostettua valvontaa, että kyseinen tapaus koski romanilasten väärin perustein 
tehtyä ja syrjivää sijoittamista kehitysvammaisten lasten erityiskouluihin ja yliedustusta 
tällaisissa kouluissa, ja että valtiolla oli positiivinen velvoite välttää toimia, jotka 
mahdollistavat syrjivien käytäntöjen jatkumisen; ottaa huomioon, että ministerikomitea 
toisti painokkaasti viranomaisille esittämänsä kehotuksen antaa esimerkkejä 
hallinnollisten ja oikeudellisten muutoksenhakukeinojen tehokkuudesta riitautettaessa 
asiantuntijakomiteoiden havaintoja ja täydentää tältä osin toimitettuja tilastotietoja, 
kehotti viranomaisia täydentämään tilastotietoja etnisesti eritellyillä tiedoilla, joista käy 
ilmi romanilapsia koskevien valitusten lukumäärä, sekä toisti painokkaasti 
viranomaisille esittämänsä kehotuksen antaa lisätietoja kaikista asiaan liittyvistä 
perusoikeusvaltuutetun menettelyistä;

CX. ottaa huomioon, että Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen asiassa Balázs v. Unkari 
antamien tuomioiden täytäntöönpanoa valvotaan edelleen, ja palauttaa mieliin, että 
kyseisessä tapauksessa viranomaiset rikkoivat syrjintäkieltoa luettuna yhdessä 
epäinhimillisen tai halventavan kohtelun kiellon kanssa, kun ne eivät selvittäneet 
tehokkaasti, oliko romanitaustaisten valittajien kaltoinkohtelu 
lainvalvontaviranomaisten toimesta mahdollisesti rasistisesti motivoitunutta;

CY. ottaa huomioon, että Euroopan parlamentin poliittisten ryhmien johtajat hyväksyivät 
29. heinäkuuta 2022 julkilausuman, jossa tuomittiin pääministeri Viktor Orbánin 
avoimen rasistiset lausunnot, joiden mukaan unkarilaiset eivät halua, että heistä tulee 
”sekarotuinen kansa”, ja korostettiin kyseisten lausuntojen rikkovan arvojamme, jotka 
vahvistetaan myös EU:n perussopimuksissa;

Maahanmuuttajien, turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten perusoikeudet

CZ. ottaa huomioon, että unionin tuomioistuin totesi 19. maaliskuuta 2020 asiassa C-564/18, 
Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal (Tompa), antamassaan tuomiossa, että 
kansainvälisen suojelun myöntämistä tai poistamista koskevista yhteisistä menettelyistä 
annettu direktiivi 2013/32/EU1 estää kansalliset säännökset, joiden mukaan 
kansainvälistä suojelua koskeva hakemus voidaan jättää tutkimatta sillä perusteella, että 
hakija on saapunut asianomaisen jäsenvaltion alueelle sellaisen valtion kautta, jossa 
häneen ei kohdistu vainoa tai vakavan haitan vaaraa tai jossa on taattu riittävä suojelu; 
ottaa huomioon, että unionin tuomioistuin totesi, että direktiivi estää myös kansalliset 
säännökset, joiden mukaan tuomioistuimen, jolta haetaan muutosta päätökseen, jolla 
kansainvälistä suojelua koskeva hakemus on jätetty tutkimatta, on annettava ratkaisu 
kahdeksan päivän kuluessa, siltä osin kuin kyseinen tuomioistuin ei voi tällaisessa 
määräajassa varmistaa aineellisten sääntöjen ja hakijalle EU:n oikeudessa tunnustettujen 
menettelyllisten takeiden tehokkuutta;

1 EUVL L 180, 29.6.2013, s. 60.



DA. ottaa huomioon, että unionin tuomioistuin totesi 2. huhtikuuta 2020 yhdistetyissä 
asioissa C-715/17, C-718/17 ja C-719/17, muun muassa Euroopan komissio v. Unkari, 
(kansainvälistä suojelua hakevien henkilöiden siirtämistä koskeva väliaikainen 
mekanismi) antamassaan tuomiossa, että Unkari jätti 25. joulukuuta 2015 alkaen 
noudattamatta neuvoston päätöksen (EU) 2015/16011 5 artiklan 2 kohdan mukaisia 
velvoitteitaan ja siis mainitun päätöksen 5 artiklan 4–11 kohdan mukaisia myöhempiä 
siirtovelvoitteitaan, koska se ei ilmoittanut säännöllisin väliajoin ja vähintään joka 
kolmas kuukausi niiden kansainvälisen suojelun hakijoiden asianmukaista määrää, jotka 
voitiin siirtää nopeasti sen alueelle;

DB. ottaa huomioon, ettäunionin tuomioistuin totesi 14. toukokuuta 2020 yhdistetyissä 
asioissa C-924/19 PPU ja C-925/19 PPU, Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság 
Dél-alföldi Regionális Igazgatóság ja Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság, 
antamassaan tuomiossa, että jäsenvaltioissa sovellettavista yhteisistä vaatimuksista ja 
menettelyistä laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten palauttamiseksi 
annettua direktiiviä 2008/115/EC2 ja kansainvälistä suojelua hakevien henkilöiden 
vastaanottoa jäsenvaltioissa koskevista vaatimuksista annettua direktiiviä 2013/33/EU3 
on tulkittava siten, että kolmannen maan kansalaiselle asetettu velvollisuus pysyä 
jatkuvasti kauttakulkualueella, jonka piiri on rajoitettu ja suljettu, jonka sisällä kyseisen 
kansalaisen liikkumista on rajoitettu ja sitä valvotaan ja josta viimeksi mainittu ei voi 
laillisesti lähteä omasta tahdostaan mihinkään suuntaan, merkitsee sellaista 
vapaudenriistoa, joka on ominaista kyseisissä direktiiveissä tarkoitetulle 
”säilöönotolle”; ottaa huomioon, että unionin tuomioistuin totesi, että EU:n lainsäädäntö 
on esteenä useille Unkarin lainsäädännön säännöksille;

DC. ottaa huomioon, että unionin tuomioistuin totesi 17. joulukuuta 2020 asiassa C-808/18, 
Euroopan komissio v. Unkari, (”Accueil des demandeurs de protection internationale”) 
antamassaan tuomiossa, että Unkari on jättänyt noudattamatta direktiivien 
2008/115/EY, 2013/32/EU ja 2013/33/EU mukaisia velvoitteitaan, koska i) se on 
säätänyt, että kolmansien maiden kansalaisten tai kansalaisuudettomien henkilöiden 
tekemiä kansainvälistä suojelua koskevia hakemuksia voidaan tehdä vain Röszken ja 
Tompan kauttakulkualueilla, ja samalla rajoittanut jyrkästi niiden hakijoiden määrää, 
joiden sallitaan tulla päivittäin näille kauttakulkualueille; ii) se on ottanut Röszken ja 
Tompan kauttakulkualueilla käyttöön kansainvälisen suojelun hakijoiden yleistä 
säilöönottoa koskevan järjestelmän; iii) se on sallinut kaikkien alueellaan laittomasti 
oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten poistamisen maasta noudattamatta 
unionin säännöstössä säädettyjä menettelyjä ja takeita; ja iv) se on asettanut EU:n 
oikeuden vastaisia edellytyksiä sille, miten kansainvälisen suojelun hakijat voivat 
käyttää oikeuttaan jäädä sen alueelle; ottaa huomioon, että Euroopan raja- ja 
merivartiovirasto (Frontex) ilmoitti 27. tammikuuta 2021 keskeyttävänsä toimintansa 
Unkarissa unionin tuomioistuimen päätöksen johdosta; ottaa huomioon, että komissio 
päätti 12. marraskuuta 2021 haastaa Unkarin unionin tuomioistuimeen, koska se ei 
noudattanut tuomiota, ja että pyysi  unionin  tuomioistuinta määräämään maksettavaksi 
taloudellisia seuraamuksia (asia C-123/22);;

1 Neuvoston päätös (EU) 2015/1601, annettu 22. syyskuuta 2015, Italian ja Kreikan 
hyväksi toteutettavien kansainvälistä suojelua koskevien väliaikaisten toimenpiteiden 
käyttöön ottamisesta (EUVL L 248, 24.9.2015, s. 80).

2 EUVL L 348, 24.12.2008, s. 98.
3 EUVL L 180, 29.6.2013, s. 96.



DD. ottaa huomioon, että komissio päätti 9. kesäkuuta 2021 lähettää Unkarin viranomaisille 
virallisen ilmoituksen ja perustellun lausunnon siitä, ettei se ole saattanut kansainvälisen 
suojelun myöntämistä tai poistamista koskevista yhteisistä menettelyistä annettua 
direktiiviä 2013/32/EU täysimääräisesti osaksi kansallista lainsäädäntöä 
henkilökohtaista puhuttelua, terveystarkastusta, ilman huoltajaa oleviin lapsiin ja teini-
ikäisiin sovellettavia takeita ja turvapaikkatutkintamenettelyä koskevien säännösten 
osalta;

DE. ottaa huomioon, että komissio päätti 15. heinäkuuta 2021 haastaa Unkarin unionin 
tuomioistuimeen, koska se katsoi uuden turvapaikkamenettelyn olevan ristiriidassa 
direktiivin 2013/32/EU 6 artiklan kanssa, jota on tulkittu perusoikeuskirjan 18 artiklan 
valossa (asia C-823/21, komissio v. Unkari);

DF. ottaa huomioon, että unionin tuomioistuin totesi 16. marraskuuta 2021 asiassa C-
821/19, Euroopan komissio v. Unkari, (”Incrimination de l’aide aux demandeurs 
d’asile”) antamassaan tuomiossa, että Unkari ei ole noudattanut i) direktiivin 
2013/32/EU 33 artiklan 2 kohdan mukaisia velvoitteitaan, koska se on säätänyt, että 
kansainvälistä suojelua koskeva hakemus voidaan jättää tutkimatta sillä perusteella, että 
hakija on saapunut asianomaisen jäsenvaltion alueelle sellaisen valtion kautta, jossa 
häneen ei kohdistu vainoa tai vakavan haitan vaaraa tai jossa on taattu riittävä suojelu; 
ii) direktiivin 2013/32 8 artiklan 2 kohdan ja 22 artiklan 1 kohdan eikä direktiivin 
2013/33/EU 10 artiklan 4 kohdan mukaisia velvoitteitaan, koska se on kansallisessa 
oikeudessaan säätänyt rikosoikeudellisesti rangaistavaksi kaikkien sellaisten 
henkilöiden menettelyn, jotka järjestötoiminnan yhteydessä tarjoavat apua 
turvapaikkahakemuksen tekemiseen tai jättämiseen sen alueella, jos voidaan osoittaa 
ilman pienintäkään perusteltua epäilystä, että kyseinen henkilö oli tietoinen siitä, ettei 
hakemus voinut menestyä Unkarin oikeuden nojalla; ja iii) direktiivin 2013/32/EU 
8 artiklan 2 kohdan, 12 artiklan 1 kohdan c alakohdan ja 22 artiklan 1 kohdan eikä 
direktiivin 2013/33/EU 10 artiklan 4 kohdan mukaisia velvoitteitaan, koska se on 
evännyt oikeuden lähestyä Unkarin ulkorajoja kaikilta henkilöiltä, joiden epäillään 
syyllistyneen tällaiseen rikokseen;

DG. ottaa huomioon, että Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutettu katsoi Unkariin 4.–
8. helmikuuta 2019 tekemänsä vierailun jälkeen 21. toukokuuta 2019 antamassaan 
raportissa, että Unkarin hallituksen vuodesta 2015 omaksuma suhtautuminen 
maahanmuuttoon ja turvapaikanhakijoihin on tuottanut tulokseksi 
lainsäädäntökehyksen, joka hankaloittaa turvapaikanhakijoiden vastaanottoa ja 
pakolaisaseman saaneiden henkilöiden kotouttamista kansainvälisten 
ihmisoikeusvelvoitteiden mukaisesti;

DH. ottaa huomioon, että eurooppalainen komitea kidutuksen ja epäinhimillisen tai 
halventavan kohtelun tai rangaistuksen estämiseksi korosti Unkariin vuonna 2018 
tekemänsä vierailun jälkeen 17. maaliskuuta 2020 antamassaan raportissa, että komitean 
vuonna 2017 tekemän yllätyskäynnin jälkeen ei ole tehty yhtään mitään sellaisten 
tehokkaiden suojatoimien käyttöön ottamiseksi, joilla estettäisiin Unkarin poliisin 
Serbian raja-aidan lävitse Serbiaan palauttamien henkilöiden kaltoinkohtelu, ja että oli 
myös selvää, ettei käytettävissä ollut edelleenkään oikeussuojakeinoja, jotka suojaisivat 
näitä henkilöitä tehokkaasti pakkotoimin tapahtuvalta maasta poistamiselta ja/tai 
palauttamiselta, myös ”ketjupalautuksilta”;

DI. ottaa huomioon, että YK:n rotusyrjinnän poistamista käsittelevä komitea ilmaisi 
6. kesäkuuta 2019 Unkaria käsitteleviä yhdistettyjä 18.–25. määräaikaisraportteja 



koskevissa loppupäätelmissään olevansa huolissaan turvapaikanhakijoiden, pakolaisten 
ja maahanmuuttajien hälyttävästä tilanteesta ja tiedoista, joiden mukaan 
palauttamiskiellon periaatetta ei noudateta täysimääräisesti lainsäädännössä eikä 
käytännössä; ottaa huomioon, että komitea oli myös syvästi huolissaan siitä, että 
lainvalvontaviranomaisten kerrotaan käyttäneen liiallista voimaa ja väkivaltaa 
kolmansien maiden kansalaisia vastaan, kun heitä on tavattu mistä tahansa Unkarissa, 
sekä ”työntäneen takaisin” Serbian rajan läheltä löydettyjä henkilöitä aiheuttaen heille 
loukkaantumisia ja ruumiinvammoja;

DJ. ottaa huomioon, että Euroopan ihmisoikeustuomioistuin totesi 2. maaliskuuta 2021 
asiassa R.R. ynnä muut v. Unkari antamassaan tuomiossa, että riittämättömän ravinnon 
toimittaminen ensimmäiselle valittajalle (R.R.) ja muiden valittajien (raskaana oleva 
nainen ja lapset) oleskeluolosuhteet olivat johtaneet epäinhimillisen tai halventavan 
kohtelun kiellon rikkomiseen; ottaa huomioon, että Euroopan ihmisoikeustuomioistuin 
totesi myös, että valittajien oleskelu kauttakulkualueella oli käytännössä vastannut 
vapaudenriistoa ja että viranomaisten virallisen päätöksen ja sellaisten menettelyjen 
puuttuminen, joilla tuomioistuin olisi voinut nopeasti lausua heidän pidätyksensä 
laillisuudesta, olivat johtaneet vapauden ja turvallisuuden loukkauksiin; ottaa 
huomioon, että Euroopan ihmisoikeustuomioistuin teki samanlaiset loppupäätelmät 
24. helmikuuta 2022 asiassa M.B.K. ynnä muut v. Unkari ja 2. kesäkuuta 2022 asiassa 
H.M. ynnä muut v. Unkari antamissaan tuomioissa; ottaa huomioon, että kyseisten 
tuomioiden täytäntöönpano on edelleen tehostetussa valvonnassa;

DK. ottaa huomioon, että maahanmuuttajien ihmisoikeuksia käsittelevä YK:n 
erityisraportoija toisti Unkariin vuonna 2019 tekemänsä vierailun jälkeen 
11. toukokuuta 2020 antamassaan raportissa kehotuksensa, että Unkarin hallitus arvioisi 
mielekkäästi uudelleen nykytilannetta ja maahanmuuttopolitiikkaansa, ja totesi, että 
Unkarin olisi julkistettava niin sanottu kriisitilanne päättyneeksi, koska se ei vastaa 
todellisuutta ja sillä on vakavia kielteisiä vaikutuksia maahanmuuttajien ja 
turvapaikanhakijoiden ihmisoikeuksiin, kansalaisjärjestöjen vapauteen ja 
oikeuslaitoksen valtaan, sekä poistettava kaikki muut rajoittavat toimenpiteet, joilla on 
samankaltaisia piirteitä ja seurauksia;

DL. ottaa huomioon, että Euroopan ihmisoikeustuomioistuin totesi 8. heinäkuuta 2021 
asiassa Shahzad v. Unkari antamassaan tuomiossa, että valittaja oli joutunut 
”kollektiivisen” karkotuksen kohteeksi, koska viranomaiset eivät olleet todentaneet 
valittajan henkilökohtaista tilannetta eivätkä tarjonneet hänelle toimivia ja tehokkaita 
maahantuloväyliä Unkariin ja koska valittajan karkotus ei johtunut hänen käytöksestään 
eikä hänellä ollut käytettävissään asianmukaisia oikeussuojakeinoja; ottaa huomioon, 
että kyseisen tuomion täytäntöönpano on edelleen tehostetussa valvonnassa;

DM. ottaa huomioon, että Euroopan neuvoston ministerikomitea muistutti 2. joulukuuta 2021 
antamassaan päätöksessä, joka koski Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen asiassa Ilias 
ja Ahmed v. Unkari antaman tuomion täytäntöönpanon meneillään olevaa tehostettua 
valvontaa, että kyseisessä asiassa oli rikottu Euroopan ihmisoikeussopimuksen 
3 artiklaan perustuvaa menettelyvelvoitetta arvioida kaltoinkohtelun riskiä ennen 
turvapaikanhakijoiden poistamista maasta Serbiaan vedoten yleiseen olettamaan 
”turvallisesta kolmannesta maasta”, ja että ministerikomitea piti hyvin valitettavana, 
ettei mihinkään toimiin ollut ryhdytty lainsäädäntöön perustuvan ”turvallista kolmatta 
maata” koskevan olettaman välttämättömän uudelleenarvioinnin toteuttamiseksi Serbian 
tapauksessa, ja toisti painokkaasti kehotuksensa toteuttaa tällainen uudelleenarviointi 
viipymättä ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännön vaatimusten 



mukaisesti ja esitellä sen perusteet ja tulokset; ottaa huomioon, että ministerikomitea 
totesi lisäksi hyvin huolestuneena, että sen aiemmassa päätöksessään ilmaisemista 
huolista huolimatta pakkopalautuksia oli jatkettu ilman asianmukaista menettelyä, ja 
kehotti Unkarin viranomaisia uudelleen painokkaasti noudattamaan kaikkia Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen tuomiosta johtuvia vaatimuksia ja varmistamaan, että 
pakkopalautuksiin sovelletaan asianmukaisia menettelyjä ja takeita, jotka koskevat 
erityisesti jokaisen henkilön oikeutta hakea turvapaikkaa kansainvälisen oikeuden 
mukaisesti;

DN. ottaa huomioon, että Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen asiassa Nabil ynnä muut v. 
Unkari antamien tuomioiden täytäntöönpanoa valvotaan edelleen, ja palauttaa mieliin, 
että kyseisessä tapauksessa rikottiin turvapaikanhakijoiden oikeutta vapauteen ja 
turvallisuuteen, kun heidät pidätettiin turvapaikkahakemustensa perusteiden tutkimisen 
ajaksi;

DO. ottaa huomioon, että Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutettu totesi 12. elokuuta 
2022 Euroopan neuvoston ministerikomitealle osoittamassaan lausunnossa, että pääsy 
turvapaikkamenettelyyn ja todelliseen ja yksilölliseen riskinarviointiin on käynyt 
Unkarissa käytännössä mahdottomaksi maan hallituksen vuodesta 2015 alkaen 
toteuttamien peräkkäisten ja osin päällekkäisten toimenpiteiden vuoksi; ottaa huomioon, 
että mahdollisilta turvapaikanhakijoilta joko evätään laillinen pääsy maan alueelle tai he 
joutuvat muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta poistumaan Unkarista ja heidän on 
läpäistävä ennakkotarkastus maan suurlähetystössä ennen kuin he voivat tehdä 
kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen; panee merkille, että tätä 
turvapaikkajärjestelmän asteittaista purkamista on johdonmukaisesti pohjustettu ja 
lietsottu Unkarin hallituksen tylyillä maahanmuuttovastaisilla puheilla, jotka 
heikentävät entisestään pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanottoa ja suojelua 
maassa;

Taloudelliset ja sosiaaliset oikeudet

DP. ottaa huomioon, että neuvosto suositti 12. heinäkuuta 2022 antamassaan suosituksessa 
Unkarin vuoden 2022 kansallisesta uudistusohjelmasta sekä samassa yhteydessä 
annetussa Unkarin vuoden 2020 lähentymisohjelmaa koskevassa lausunnossa, että 
heikoimmassa asemassa olevien ryhmien integroimista työmarkkinoille erityisesti 
täydennyskoulutuksen avulla jatketaan ja että työttömyysetuuksien kestoa pidennetään, 
jotta voidaan parantaa sosiaalituen riittävyyttä ja varmistaa elintärkeiden palvelujen 
saatavuus ja asianmukaiset asuinolot kaikille; ottaa huomioon, että siinä suositettiin 
parantamaan koulutustuloksia ja lisäämään muita heikommassa asemassa olevien 
ryhmien, varsinkin romanien, osallistumista laadukkaaseen yleisopetukseen sekä 
parantamaan laadukkaiden ehkäisevän terveydenhuollon ja perusterveydenhuollon 
palvelujen saatavuutta;

DQ. ottaa huomioon, että YK:n lapsen oikeuksien komitea suositti 3. maaliskuuta 2020 
Unkaria käsittelevää kuudetta määräaikaiskertomusta koskevissa loppupäätelmissään, 
että Unkari investoisi edelleen köyhyyden poistamistoimiin kiinnittäen erityistä 
huomiota romanilapsiin ja sosioekonomisesti köyhillä alueilla asuviin lapsiin, ja että se 
ilmaisi olevansa erittäin huolissaan koulunkäynnin keskeyttäneiden, valtaosin 
heikommista lähtökohdista tulevien oppilaiden määrästä, julkisten koulujen antamisesta 
uskonnollisten yhteisöjen hoidettaviksi, mikä voi edistää uskontoon ja vakaumukseen 
perustuvaa erottelua, romanilasten jatkuvasta segregaatiosta kouluissa, romanilasten ja 
muiden lasten välisistä suurista koulutuseroista, koulua käyviä romanilapsia koskevien 



virallisten tietojen puutteesta, lasten ja etenkin hlbti-lasten kohtaamasta kiusaamisesta, 
hyväksikäytöstä ja syrjinnästä kouluissa sekä sellaisten kurinpitomenetelmien käytöstä 
kouluissa, jotka eivät suojaa lapsia fyysiseltä ja henkiseltä väkivallalta;

DR. ottaa huomioon, että Unkarin hallitus antoi 11. helmikuuta 2022 poikkeustila-asetuksen, 
jossa ”välttämättömät vähimmäispalvelut”, jotka on lakkolain mukaisesti turvattava 
lakon aikana, määriteltiin niin laajasti, että lakko ei ole mahdollinen; ottaa huomioon, 
että asetuksella rajoitettiin niiden opettajien oikeuksia, jotka olivat ilmoittaneet 
suunnitelmistaan mennä lakkoon 16. maaliskuuta 2022;

DS. ottaa huomioon, että sen jälkeen kun Unkarissa hyväksyttiin säännös, jonka mukaan 
tavanomainen asuinpaikka ei voi sijata julkisella paikalla, useat yleiset tuomioistuimet 
pyysivät perustuslakituomioistuinta kumoamaan lain väittäen sitä perustuslain 
vastaiseksi monin perustein; ottaa huomioon, että pitkän viiveen jälkeen 
perustuslakituomioistuin hylkäsi kaikki yleisten tuomioistuinten esittämät vetoomukset 
kaikkien perusteiden osalta ja kieltäytyi ottamasta huomioon lausuntoja, jotka eivät 
tukeneet hallituksen perusteluja; ottaa huomioon, että asunnottomuuden tapauksessa 
sosiaaliturvajärjestelmässä keskitytään ensisijaisesti julistamaan asunnottomien oleskelu 
julkisilla paikoilla laittomaksi sekä toteuttamaan rankaisutoimenpiteitä sosiaalisen 
osallisuuden edistämisen sijasta;

1. toistaa, että parlamentin huolenaiheet liittyvät seuraaviin seikkoihin Unkarissa:

– perustuslakijärjestelmän ja vaalijärjestelmän toimivuus

– oikeuslaitoksen ja muiden elinten riippumattomuus ja tuomareiden oikeudet

– korruptio ja eturistiriidat

– yksityisyyden suoja ja tietosuoja

– sananvapaus ja tiedotusvälineiden moniarvoisuus

– akateeminen vapaus

– uskonnonvapaus

– yhdistymisvapaus

– oikeus yhdenvertaiseen kohteluun, hlbtiq-henkilöiden oikeudet mukaan lukien

– vähemmistöihin kuuluvien henkilöiden oikeudet, romanit ja juutalaiset mukaan 
lukien, ja suojelu tällaisiin vähemmistöihin kohdistuvilta vihamielisiltä 
lausunnoilta

– maahanmuuttajien, turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten perusoikeudet

– taloudelliset ja sosiaaliset oikeudet;

2. katsoo, että parlamentin päätöslauselmissa esitetyt tosiseikat ja kehityssuuntaukset 
muodostavat yhdessä järjestelmätason uhan SEU 2 artiklan arvoille ja aiheuttavat selvän 
vaaran, että näitä arvoja loukataan vakavasti; ilmaisee syvän huolensa Unkarin 
hallituksen tahallisista ja järjestelmällisistä pyrkimyksistä heikentää SEU 2 artiklassa 



vahvistettuja unionin perusarvoja ja tuomitsee tällaiset pyrkimykset; korostaa, että nämä 
kehityssuuntaukset ovat kärjistyneet merkittävästi SEU 7 artiklan 1 kohdan mukaisen 
menettelyn aloittamisen jälkeen; korostaa, että on Unkarin hallituksen vastuulla 
varmistaa, että EU:n lainsäädäntöä ja SEU 2 artiklassa vahvistettuja arvoja taas 
noudatetaan, ja pitää erittäin valitettavana, että EU:n päättäväisten toimien puute on 
osaltaan edistänyt demokratian, oikeusvaltion ja perusoikeuksien luhistumista Unkarissa 
ja tehnyt maasta – asiaa koskevien indeksien perusteella – vaaliautokratiaan perustuvan 
sekajärjestelmän;

3. pitää valitettavana, että neuvosto ei ole kyennyt edistymään merkityksellisellä tavalla 
käynnissä olevassa SEU 7 artiklan 1 kohdan mukaisessa menettelyssä; kehottaa 
neuvostoa varmistamaan, että kuulemisia järjestetään vähintään kerran kullakin 
puheenjohtajakaudella käynnissä olevien SEU 7 artiklan 1 kohdan mukaisten 
menettelyjen aikana ja että niissä käsitellään myös oikeusvaltioon, demokratiaan ja 
perusoikeuksiin vaikuttavia uusia kehityskulkuja; kehottaa neuvostoa julkaisemaan 
kattavan pöytäkirjan kustakin kuulemisesta; korostaa, että neuvoston ei tarvitse olla 
yksimielinen todetakseen 7 artiklan 1 kohdan nojalla, että on olemassa selvä vaara, että 
unionin arvoja loukataan vakavasti, tai antaakseen konkreettisia suosituksia 
asianomaisille jäsenvaltioille ja asettaakseen määräajat näiden suositusten 
täytäntöönpanolle; toistaa neuvostolle esittämänsä kehotuksen tehdä näin ja korostaa, 
että tällaisten toimien lykkääminen edelleen merkitsisi, että neuvosto itse loukkaa 
oikeusvaltioperiaatetta; korostaa, että jäsenvaltioilla on velvollisuus toimia yhdessä ja 
lopettaa SEU 2 artiklassa vahvistettuihin arvoihin kohdistuvat hyökkäykset; kehottaa 
neuvostoa antamaan Unkarille suosituksia mahdollisimman pian, jotta voidaan korjata 
12. syyskuuta 2018 annetussa parlamentin päätöslauselmassa ja tässä päätöslauselmassa 
mainitut ongelmat, ja pyytämään Unkaria panemaan täytäntöön kaikki mainitut tuomiot 
ja suositukset, myös ne, jotka koskevat 3. huhtikuuta 2022 pidettyjä parlamenttivaaleja; 
vaatii, että parlamentin olisi voitava esittää kaikissa SEU 7 artiklaan liittyvissä 
menettelyissä neuvostolle perusteltu ehdotuksensa, osallistua SEU 7 artiklan mukaisiin 
kuulemisiin ja saada nopeasti ja täysimääräisesti tietoa menettelyn kaikissa vaiheissa;

4. kehottaa neuvostoa ja komissiota kiinnittämään enemmän huomiota 
oikeusvaltioperiaatteen järjestelmälliseen purkamiseen sekä siihen, miten parlamentin 
päätöslauselmissa yksilöityjen arvojen loukkaukset vaikuttavat toisiinsa; korostaa, että 
oikeusvaltioperiaatteen loukkausten selvittämättä jättäminen heikentää demokraattisia 
instituutioita ja vaikuttaa viime kädessä kaikkien sen maan asukkaiden ihmisoikeuksiin 
ja elämään, jossa loukkaukset tapahtuvat; korostaa, että unionin olisi puolustettava 
kaikkia SEU 2 artiklassa vahvistettuja arvoja yhtä päättäväisesti;

5. kehottaa komissiota hyödyntämään täysimääräisesti käytettävissä olevia välineitä, joilla 
voidaan puuttua selvään vaaraan, että Unkari loukkaa vakavasti unionin perustana 
olevia arvoja, ja käyttämään erityisesti nopeutettuja rikkomusmenettelyjä, 
välitoimihakemuksia unionin tuomioistuimessa ja unionin tuomioistuimen tuomioiden 
laiminlyöntikanteita; muistuttaa oikeusvaltioperiaatetta koskevasta 
ehdollisuusjärjestelmästä annetun asetuksen merkityksestä ja on tyytyväinen päätökseen 
käynnistää sen soveltaminen Unkariin, vaikka tämä tapahtuikin pitkällä viiveellä ja 
rajoitetusti; kehottaa komissiota ryhtymään asetuksen nojalla välittömiin toimiin 
muiden oikeusvaltioperiaatteen rikkomisten suhteen, erityisesti kun ne koskevat 
oikeuslaitoksen riippumattomuutta ja muita perusteita, jotka mainitaan komission 
Unkarille 19. marraskuuta 2021 osoittamassa kirjeessä; korostaa, että 
oikeusvaltioperiaatetta koskevasta ehdollisuusjärjestelmästä annetun asetuksen 
soveltaminen täydentää SEU 7 artiklan mukaista menettelyä, asetusta sovelletaan 



sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa ja se on ollut täytäntöönpanokelpoinen 
tammikuusta 2021 lähtien, ja kehottaa komissiota toteuttamaan kaikki tarvittavat toimet 
sen tehokkaan täytäntöönpanon varmistamiseksi; panee merkille riskin elpymis- ja 
palautumistukivälineen mukaisten varojen väärinkäytöstä ja toistaa komissiolle 
esittämänsä kehotuksen pidättyä hyväksymästä Unkarin suunnitelmaa, kunnes maa on 
noudattanut täysimääräisesti kaikkia eurooppalaisen ohjausjakson maakohtaisia 
suosituksia oikeusvaltioperiaatetta koskevissa kysymyksissä ja kunnes se on pannut 
täytäntöön kaikki asiaankuuluvat unionin tuomioistuimen ja Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen tuomiot; odottaa, että komissio poistaa kaikki 
koheesiopolitiikan ohjelmiin liittyvät riskit, jotka edistävät EU:n varojen väärinkäyttöä 
tai oikeusvaltioperiaatteen rikkomista, ennen kumppanuussopimusten ja 
koheesiopolitiikan ohjelmien hyväksymistä; kehottaa komissiota soveltamaan 
tiukemmin yhteisiä säännöksiä koskevaa asetusta1 ja varainhoitoasetusta2, jotta voidaan 
puuttua poliittisesti motivoituneeseen EU:n varojen väärinkäyttöön; katsoo, että näiden 
välineiden soveltaminen SEU 2 artiklassa vahvistettujen arvojen suojelemiseksi on 
entistä kiireellisempää nyt, kun Venäjän sota Ukrainaa vastaan ja Venäjän EU:n 
vastaiset toimet uhkaavat näitä arvoja;

6. kehottaa jälleen komissiota varmistamaan ehdollisuusjärjestelmästä annetun asetuksen 
5 artiklan 4 ja 5 kohdan mukaisesti, että EU:n varojen lopullisilta saajilta tai 
edunsaajilta ei viedä näitä varoja siinä tapauksessa, että oikeusvaltioperiaatetta 
koskevan ehdollisuusmekanismin mukaisia seuraamuksia sovelletaan; kehottaa 
komissiota etsimään tapoja jakaa EU:n varoja paikallishallinnon ja kansalaisjärjestöjen 
kautta, jos asianomaisen maan hallitus ei tee yhteistyötä oikeusvaltioperiaatteen 
täytäntöönpanon puutteiden korjaamiseksi;

7. kehottaa komissiota tukemaan Unkarissa riippumatonta kansalaisyhteiskuntaa, joka 
suojelee SEU 2 artiklassa vahvistettuja arvoja, erityisesti käyttämällä kansalaisten, tasa-
arvon, perusoikeuksien ja arvojen ohjelmaa; kehottaa jälleen komissiota hyväksymään 
kansalaisyhteiskunnan toimintamahdollisuuksien suojelemiseksi ja kehittämiseksi 
unionissa kattavan strategian, jossa yhdistetään kaikki olemassa olevat välineet ja 
esitetään joukko konkreettisia toimenpiteitä, joilla suojellaan ja vahvistetaan 
kansalaisyhteiskunnan toimintamahdollisuuksia;

8. kehottaa jälleen komissiota ja neuvostoa aloittamaan välittömästi parlamentin kanssa 
neuvottelut demokratiaa, oikeusvaltiota ja perusoikeuksia koskevasta EU:n 
järjestelmästä, joka toteutettaisiin toimielinten välisenä sopimuksena ja johon kuuluisi 
EU:n toimielinten välinen pysyvä toimintapoliittinen sykli;

9. pitää myönteisinä Euroopan tulevaisuutta käsittelevän konferenssin päätelmiä ja 
erityisesti niitä, jotka sisältyvät ehdotukseen nro 25 oikeusvaltioperiaatteesta, 
demokraattisista arvoista ja eurooppalaisesta identiteetistä, ja toistaa, että on 
vahvistettava menettelyä unionin perustana olevien arvojen suojaamiseksi ja 
selvennettävä perusarvojen loukkaamisen määrittämistä ja seurauksia;

10. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, 
jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Euroopan neuvostolle, Euroopan 
turvallisuus- ja yhteistyöjärjestölle ja Yhdistyneille kansakunnille.

1 EUVL L 231, 30.6.2021, s. 159.
2 EUVL L 193, 30.7.2018, s. 1.


