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Asia:

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kansalaisten,
tasa-arvon, perusoikeuksien ja arvojen ohjelman perustamisesta sekä
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1381/2013 ja
neuvoston asetuksen (EU) N:o 390/2014 kumoamisesta (ensimmäinen
käsittely)
– Päätös käyttää kirjallista menettelyä neuvoston ensimmäisen käsittelyn
kannan vahvistamiseksi ja neuvoston perustelujen hyväksymiseksi
= Lausumat

Bulgarian lausuma
Bulgarian tasavalta kannattaa ehdotetun kansalaisten, tasa-arvon, perusoikeuksien ja arvojen
ohjelman perustamista koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen tavoitetta suojella ja
edistää EU:n perussopimuksiin ja EU:n perusoikeuskirjaan sisältyviä perusoikeuksia ja arvoja,
myös tukemalla kansalaisyhteiskunnan organisaatioita avoimen, demokraattisen ja osallisuutta
edistävän yhteiskunnan säilyttämiseksi.
Tunnustamme, että ohjelmasta olisi tuettava kaikenlaisen naisiin kohdistuvan väkivallan ja
perheväkivallan torjuntaa ja että ennaltaehkäisyn sekä uhrien suojelun ja tukemisen edistäminen
ovat unionin prioriteetteja, jotka tukevat yksilön perusoikeuksien toteutumista.
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Samalla toteamme, että Euroopan unioni ei ole liittynyt Euroopan neuvoston yleissopimukseen
naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta (Istanbulin
yleissopimus) ja että tämä yleissopimus ei ole osa unionin oikeutta. Näin ollen asetuksessa olevien
Istanbulin yleissopimusta koskevien viittausten ei voida katsoa tarkoittavan EU:n ja jäsenvaltioiden
sitoumusta ratifioida yleissopimus ja panna se täytäntöön.

Unkarin lausuma
Unkari on neuvottelujen aikana useaan otteeseen ilmaissut huolensa perusoikeuksien ja arvojen
ohjelman ja oikeusalan ohjelman perustamista kaudelle 2021–2027 koskevista asetusehdotuksista
eikä voi myöskään kannattaa niiden lopullisia tekstejä.
Perusoikeuksien ja arvojen ohjelman 2021–2027 perustamista koskevan asetusehdotuksen ja
oikeusalan ohjelman 2021–2027 perustamista koskevan asetusehdotuksen osalta Unkari katsoo, että
asetusehdotuksia olisi pitänyt olennaisesti muuttaa, koska oikeusperustassa on puutteita (erityisesti
unionin arvoja koskevassa lohkossa sekä kansalaisten sitoutumista ja osallistumista koskevassa
lohkossa perusoikeuksien ja arvojen ohjelmassa); soveltamisala on epäselvä eikä rajoitu unionin
oikeuden soveltamisalaan (mukaan lukien viittaukset kansainvälisiin yleissopimuksiin, joita unioni
ei ole ratifioinut); sen sijaan, että keskityttäisiin hankkeiden sisältöön, ehdotuksissa keskitytään vain
tietyntyyppisten osallistumiskelpoisten yhteisöjen tukemiseen (kansalaisyhteiskunnan
organisaatiot); ja lisäksi niissä viitataan käsitteisiin, jotka eivät ole linjassa perussopimuksen
sanamuotojen kanssa. Unkari on vakaasti sitoutunut perusoikeuksien ja eurooppalaisten arvojen
suojeluun, mukaan lukien kansalaisyhteiskunnan ja yhdenvertaisen kohtelun edistäminen.
Unkari katsoo, että EU:n rahoituksen painopisteitä määriteltäessä on noudatettava
oikeusvarmuuden, annetun toimivallan periaatteen ja perussopimusten yleisen noudattamisen
kaltaisia perusvaatimuksia, jotta vältetään vaikutelma, että poliittisilla ja ideologisilla näkemyksillä
voisi olla vaikutusta.
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