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Ärende:

Utkast till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av
programmet för medborgare, jämlikhet, rättigheter och värden och om
upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU)
nr 1381/2013 och rådets förordning (EU) nr 390/2014 (första
behandlingen)
– Beslut att tillämpa skriftligt förfarande för antagandet av rådets
ståndpunkt vid första behandlingen och av rådets motivering
= Uttalanden

Uttalande från Bulgarien
Republiken Bulgarien stöder syftet med förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om
inrättande av programmet för medborgare, jämlikhet, rättigheter och värden, nämligen att skydda
och främja de rättigheter och värden som är förankrade i EU-fördragen och i EU-stadgan om de
grundläggande rättigheterna, inbegripet genom att stödja det civila samhällets organisationer, för att
värna om öppna, demokratiska och inkluderande samhällen,
Vi konstaterar att kampen mot alla former av våld mot kvinnor och av våld i hemmet bör stödjas
genom programmet och att främjande av förebyggande åtgärder samt skydd av och stöd till offer är
unionsprioriteringar som bidrar till att individens grundläggande rättigheter tillgodoses.
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Samtidigt noterar vi att Europeiska unionen inte har anslutit sig till Europarådets konvention om
förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet (Istanbulkonventionen)
och att denna konvention inte är en del av EU-lagstiftningen. Därför kan inga hänvisningar till
Istanbulkonventionen i förordningen tolkas som att de innebär några åtaganden för EU och EU:s
medlemsstater om att ratificera och genomföra konventionen.

Uttalande från Ungern
Ungern har vid flera tillfällen under förhandlingarna uttryckt betänkligheter gällande utkasten till
förordningar om inrättande av programmet för rättigheter och värden respektive programmet för
rättsliga frågor för perioden 2021–2027 och kan inte heller stödja de slutliga texterna.
När det gäller utkastet till förordning om inrättande av programmet för rättigheter och värden för
perioden 2021–2027 och utkastet till förordning om inrättande av programmet för rättsliga frågor
för perioden 2021–2027 anser Ungern att brister vad gäller den rättsliga grunden (särskilt vad gäller
segmentet Unionens värden samt segmentet Medborgarnas engagemang och deltagande i
programmet för rättigheter och värden), den oklara räckvidden, som inte begränsas till
unionslagstiftningens tillämpningsområde (till exempel hänvisningar till internationella fördrag som
inte ratificerats av unionen), fokuset på stöd till en särskild typ av stödberättigade enheter (det civila
samhällets organisationer) i stället för fokus på de väsentliga projekten samt hänvisningen till
begrepp som inte är i linje med språkbruket i fördragen skulle ha krävt en omfattande revidering av
utkasten till förordningar. Ungern är fast beslutet att skydda de grundläggande rättigheterna och de
europeiska värdena, inbegripet främjandet av det civila samhället och likabehandling.
Ungern vidhåller att grundläggande krav på rättssäkerhet, principen om tilldelade befogenheter och
efterlevnad av fördragen i allmänhet ska respekteras för att undvika att det ges intryck av att
politiska och ideologiska åsikter skulle kunna inverka när prioriteringarna för EU-finansiering
fastställs.
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