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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

16.12.2011

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0522/2011 внесена от Richard Parsons, с британско 
гражданство, относно събитията в Gyöngyöspata (Унгария) от 3 до 19 
март 2011 г.

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията отправя искане към Европейския парламент да започне 
разследване относно събитията в Gyöngyöspata в Унгария между 3 и 19 март 2011 г. 
Според вносителя на петицията членове на асоциацията на гражданската гвардия за по-
добро бъдеще, организация, която е свързана с партията Jobbik, са окупирали града с 
намерението да „защитят неромското население срещу насилието на циганите.“ 
Вносителят на петицията също така заявява, че в резултат на това са били нарушени 
човешките права на ромите. Той призовава за провеждането на разследване. 
Вносителят на петицията също така призовава за разследване на нарушенията на 
правата на човека от страна асоциацията на цивилната гвардия за по-добро бъдеще и 
партията Jobbik.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 13 септември 2011 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 16 декември 2011 г.

След събитията в Gyöngyöspata, Унгария, между 3 и 19 март 2011 г., Комисията е 
получила на 3 май 2011 г. информационна бележка от унгарското правителство относно 
предприетите действия за справяне с етническото напрежение в Източна Унгария. В 
информационната бележка унгарското правителство обяснява незабавното изявление 
на унгарския министър-председател, в което той осъжда насилието и призовава за 
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защита на хората от всяка форма на насилие. Бележката също така информира 
Комисията, че г-н Sandor Pinter, министър на вътрешните работи, е пристигнал 
незабавно на мястото на събитията, за да предотврати ескалиране на насилието. 
Местната полиция, инструктирана от министъра, успешно е запазила законността и 
реда чрез изгонване на екстремистите. 

Освен това в бележката се обясняват правните действия, предприети в отговор на 
събитията в Gyöngyöspata, които са следните: 

a) унгарското правителство е приело изменение към Декрет на правителството 
№ 218/1999, което е влязло в сила на 23 април. Целта на декрета е да регулира 
крайните активисти; 
б) унгарското правителство е инициирало ограничения в Наказателния кодекс с цел да 
се позволи на полицията да действа по-ефективно в случаи, когато крайно десни 
активисти не извършват жестокости, но се опитват да сплашат ромското население чрез 
демонстративно маршируване в униформи. Съгласно новите ограничения ще наказват 
тези, които извършват всякакви неразрешени дейности по прилагането на закона.

Освен това в информационната бележка се посочват незабавните действия и действията 
в средносрочен план, които Унгария планира, за да насърчи социалното и 
икономическото включване на ромите. В този контекст, бележката се позовава на 
споразумение между Националното ромско самоуправление и правителството за 
задълбочаване на сътрудничеството и увеличаване на политическото представителство 
на ромското малцинство. 

В бележката унгарското правителство също така изразява своя ангажимент за 
разрешаване на проблема на ромското малцинство чрез рамката на ЕС за национални 
стратегии за интегриране на ромите.

В отговора си на информационната бележка, на 1 юли Комисията е взела предвид
действията на унгарското правителство за справяне с етническото напрежение в 
Източна Унгария. В същото време тя е припомнила на унгарското правителство 
задължението на държавите членки да транспонират в своето законодателство Рамково 
решение 2008/913/ПВР1 на Съвета от 28 ноември 2008 година относно борбата с 
определени форми и прояви на расизъм и ксенофобия посредством наказателното 
право. Комисията също така е насърчила Унгария да направи всички усилия, за да 
приложи законодателството правилно и да нотифицира Комисията относно мерките за 
прилагане възможно най-скоро.

Заключение

Комисията е получила достатъчно обяснения и гаранции от унгарското правителство 
във връзка с неговите намерения и действия да се справи с етническото напрежение в 
Източна Унгария и да обърне особено внимание на насърчаването на включването на 
ромите. Комисията също така е използвала възможността да припомни на Унгария 
задължението й относно транспонирането на Рамково решение 2008/913/ПВР на 
                                               
1 OВ L328, 6.12.2008 г.
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Съвета. 


