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Eelnõu: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse
kodanike, võrdõiguslikkuse, õiguste ja väärtuste programm ning
tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus
(EL) nr 1381/2013 ning nõukogu määrus (EL) nr 390/2014 (esimene
lugemine)
– Otsus kasutada nõukogu esimese lugemise seisukoha ja nõukogu
põhjenduste vastuvõtmiseks kirjalikku menetlust
= Avaldused

Bulgaaria avaldus
Bulgaaria Vabariik toetab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (millega luuakse kodanike,
võrdõiguslikkuse, õiguste ja väärtuste programm) ettepaneku eesmärki kaitsta ja edendada ELi
aluslepingutes ja ELi põhiõiguste hartas sätestatud õigusi ja väärtusi, muu hulgas
kodanikuühiskonna organisatsioonide toetamise kaudu, et toetada avatud, demokraatlikke ja
kaasavaid ühiskondi.
Me tunnistame, et programmiga tuleks toetada võitlust igasuguse naistevastase vägivalla ja
koduvägivalla vastu ning et ennetuse edendamine ja ohvrite kaitsmine ja toetamine on liidu
prioriteedid, mis aitavad tagada üksikisikute põhiõigusi.
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Samas märgime, et Euroopa Liit ei ole ühinenud Euroopa Nõukogu naistevastase vägivalla ja
perevägivalla ennetamise ja tõkestamise konventsiooniga (Istanbuli konventsioon) ning see
konventsioon ei ole ELi õiguse osa. Seetõttu ei saa määruses esinevaid osutusi Istanbuli
konventsioonile tõlgendada nii, et ELil ja ELi liikmesriikidel on kohustus konventsioon
ratifitseerida ja seda rakendada.

Ungari avaldus
Ungari on läbirääkimiste käigus väljendanud mitu korda muret seoses määruste eelnõudega, millega
luuakse õiguste ja väärtuste programm ning õigusprogramm aastateks 2021–2027, ja ei saa toetada
ka nende lõplikke tekste.
Seoses määruse eelnõuga, millega luuakse õiguste ja väärtuste programm aastateks 2021–2027, ja
määruse eelnõuga, millega luuakse õigusprogramm aastateks 2021–2027, on Ungari seisukohal, et
õigusliku aluse osas esinevad puudused (eelkõige seoses õiguste ja väärtuste programmi liidu
väärtuste tegevussuunaga ning kodanike kaasatuse ja osalemise tegevussuunaga), ähmane
kohaldamisala, mis ei piirdu üksnes liidu õiguse kohaldamisalaga (muu hulgas osutamine
rahvusvahelistele lepingutele, mida liit ei ole ratifitseerinud), keskendumine üht liiki
rahastamiskõlblike üksuste (kodanikuühiskonna organisatsioonid) toetamisele selle asemel, et
keskenduda olulistele projektidele, ning osutamine aluslepingute sõnastusega mitte kooskõlas
olevatele kontseptsioonidele oleksid pidanud ajendama määruste eelnõude põhjaliku muutmise.
Ungari on kindlalt pühendunud põhiõiguste ja Euroopa väärtuste kaitsmisele, sealhulgas
kodanikuühiskonna ja võrdse kohtlemise edendamisele.
Ungari on seisukohal, et tuleb järgida õiguskindluse, pädevuse andmise põhimõtte ja üldise
aluslepingute järgimise põhinõudeid, et vältida mulje jätmist, et ELi poolse rahastamise
prioriteetide kindlaksmääramist võivad mõjutada poliitilised ja ideoloogilised vaated.
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