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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0522/2011 af Richard Parsons, britisk statsborger, om 
hændelser i Gyöngyöspata (Ungarn) fra 3. til 19. marts 2011

1. Sammendrag

Andrageren anmoder Europa-Parlamentet om at iværksætte en undersøgelse af 
begivenhederne i Gyöngyöspata i Ungarn mellem den 3. og den 19. marts 2011. I henhold til 
andrageren holdt medlemmer af "borgerværnet for en bedre fremtid", en organisation, der er 
tilknyttet Jobbik-partiet, byen besat med henblik på "at beskytte ikke-romaer imod 
sigøjnerterroren". Andrageren mener, at romaernes menneskerettigheder herved er blevet 
krænket. Han anmoder om en undersøgelse. Han vil også have undersøgt, om "borgerværnet 
for en bedre fremtid" og Jobbik-partiet krænker menneskerettighederne.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 13. september 2011). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 16. december 2011

I opfølgning af begivenhederne i Gyöngyöspata i Ungarn mellem den 3. og den 19. marts 
2011 modtog Kommissionen den 3. maj 2011 en orienterende note fra den ungarske regering 
om de foranstaltninger, den havde truffet for at imødegå etniske spændinger i det østlige 
Ungarn. I denne note forklarer regeringen, at den ungarske premierminister omgående afgav 
en erklæring, hvori han tog afstand fra volden og opfordrede til at beskytte befolkningen mod 
enhver form for vold.   Det fremgår desuden af noten, at den ungarske indenrigsminister, 
Sandor Pinter, omgående indfandt sig på stedet for at forhindre en eskalering af volden. Det 
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lykkedes for det lokale politi efter instrukser fra ministeren at opretholde lov og orden ved at 
udvise ekstremisterne. 

Endvidere gør noten rede for de retslige skridt, der blev taget i opfølgning af begivenhederne i 
Gyöngyöspata: 

a. Den ungarske regering har udstedt en ændring til regeringens dekret 218/1999, som trådte i 
kraft den 23. april. Dekretet indeholder bestemmelser vedrørende yderliggående aktivister. 
b. Den ungarske regering har indført begrænsninger i straffeloven for at gøre det muligt for 
politiet at gribe mere effektivt ind i tilfælde, hvor yderliggående højreekstremister ikke begår 
voldshandlinger, men forsøger at intimidere romabefolkningen ved at marchere i uniform. De 
nye restriktioner skal straffe personer, der udfører uautoriserede retshåndhævelsesaktiviteter.

Desuden gøres der i noten rede for de kort- og mellemlangsigtede foranstaltninger, som 
Ungarn planlægger for at fremme den sociale og økonomiske integration af romaer. I denne 
forbindelse henviser noten til en aftale mellem det nationale roma-selvstyre og regeringen om 
at intensivere samarbejdet med roma-mindretallet og forbedre dets politiske repræsentation. 

I noten forpligter den ungarske regering sig endvidere til at behandle problemet vedrørende 
roma-mindretallet ved hjælp af EU-rammen for de nationale strategier for romaernes 
integration. 

I sit svar af 1. juli på den orienterende note tog Kommissionen den ungarske regerings 
foranstaltninger til imødegåelse af de etniske spændinger i det østlige Ungarn til efterretning. 
Den mindede samtidig den ungarske regering om medlemsstaternes forpligtelse til senest den 
28. november 2010 at gennemføre Rådets rammeafgørelse 2008/913/RIA1 om bekæmpelse af 
visse former for og tilkendegivelser af racisme og fremmedhad ved hjælp af 
straffelovgivningen i deres nationale lovgivning. Desuden tilskyndede Kommissionen Ungarn 
til at træffe de nødvendige foranstaltninger for behørigt at gennemføre denne lovgivning og til 
snarest muligt at meddele Kommissionen sine gennemførelsesforanstaltninger.

Konklusion

Kommissionen har modtaget fyldestgørende forklaringer og forsikringer fra den ungarske 
regering, hvad angår dennes hensigter og tiltag med henblik på at imødegå de etniske 
spændinger i det østlige Ungarn, idet der lægges særlig vægt på at fremme integrationen af 
romaer. Endvidere benyttede Kommissionen lejligheden til at minde Ungarn om forpligtelsen 
til at gennemføre Rådets rammeafgørelse 2008/913/RIA. 
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