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Θέμα: Αναφορά 0522/2011 του Richard Parsons, βρετανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
τα γεγονότα στην Gyöngyöspata (Ουγγαρία) από τις 3 έως τις 19 Μαρτίου 
2011

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να διεξαγάγει έρευνα σχετικά με τα 
γεγονότα στην Gyöngyöspata της Ουγγαρίας μεταξύ της 3ης και της 19ης Μαρτίου 2011. 
Σύμφωνα με τον αναφέροντα, μέλη της «Πολιτοφυλακής για ένα καλύτερο μέλλον», μιας 
οργάνωσης που σχετίζεται με το κόμμα Jobbik, κατέλαβαν την πόλη με σκοπό «να 
προστατεύσουν τους κατοίκους που δεν είναι Ρομά από την τσιγγάνικη τρομοκρατία». Ο 
αναφέρων ισχυρίζεται ότι με τον τρόπο αυτόν παραβιάζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα των 
Ρομά. Ζητεί τη διενέργεια έρευνας. Επίσης, ζητεί τη διενέργεια έρευνας για να διαπιστωθεί 
αν η «Πολιτοφυλακή για ένα καλύτερο μέλλον» και το κόμμα Jobbik παραβιάζουν τα 
ανθρώπινα δικαιώματα.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 13 Σεπτεμβρίου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 16 Δεκεμβρίου 2011.

Μετά τα γεγονότα που διαδραματίστηκαν στην Gyöngyöspata της Ουγγαρίας μεταξύ της 3ης 
και 19ης Μαρτίου 2011, η Επιτροπή έλαβε στις 3 Μαΐου 2011 ένα ενημερωτικό σημείωμα 
από την κυβέρνηση της Ουγγαρίας σχετικά με τη δράση που έχει αναλάβει για την 
αντιμετώπιση των εθνικών εντάσεων στην Ανατολική Ουγγαρία. Στο εν λόγω ενημερωτικό 
σημείωμα η κυβέρνηση της Ουγγαρίας επεξηγεί την άμεση κίνηση στην οποία προχώρησε ο 
πρωθυπουργός της Ουγγαρίας να καταδικάσει τη βία και να απευθύνει έκκληση για την 
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προστασία του λαού από κάθε μορφή βίας. Το σημείωμα πληροφορεί επίσης την Επιτροπή 
ότι ο κ. Sandor Pinter, Υπουργός Εσωτερικών, εμφανίστηκε άμεσα στο προσκήνιο 
προκειμένου να αποφευχθεί η κλιμάκωση της βίας. Οι τοπικές αστυνομικές αρχές σύμφωνα 
με τις οδηγίες του Πρωθυπουργού, κατόρθωσαν να διαφυλάξουν την τάξη και την ασφάλεια 
επιτυχώς, απομακρύνοντας τους εξτρεμιστές. 

Το σημείωμα επεξηγεί περαιτέρω τις νομικές ενέργειες που ακολούθησαν ως απάντηση στα 
γεγονότα στην Gyöngyöspata, οι οποίες ήταν οι εξής: 

α. Η κυβέρνηση της Ουγγαρίας εξέδωσε τροπολογία στο κυβερνητικό διάταγμα 218/1999, 
που τέθηκε σε ισχύ την 23η Απριλίου. Σκοπός του διατάγματος είναι η αντιμετώπιση των 
εξτρεμιστών. 

β. Η κυβέρνηση της Ουγγαρίας εισήγαγε περιορισμούς στον Ποινικό Κώδικα προκειμένου να 
δώσει τη δυνατότητα στις αστυνομικές αρχές να ενεργούν πιο αποτελεσματικά σε 
περιπτώσεις όπου ακτιβιστές της ακροδεξιάς δεν διαπράττουν ωμότητες, επιχειρούν 
ωστόσο να εκφοβίσουν τον πληθυσμό των Ρομά μέσω της επιδεικτικής παρέλασης με 
στολές. Οι νέοι περιορισμοί θα προβλέπουν ποινές για όσους διαπράττουν οποιαδήποτε μη 
εξουσιοδοτημένη ενέργεια επιβολής του νόμου.

Επιπλέον, το ενημερωτικό σημείωμα περιγράφει τις άμεσες καθώς και τις μεσοπρόθεσμες 
ενέργειες που προγραμματίζει η Ουγγαρία προκειμένου να προωθήσει την κοινωνική και 
οικονομική ενσωμάτωση των Ρομά. Σε αυτό το πλαίσιο, το σημείωμα αναφέρεται σε μια 
συμφωνία μεταξύ της Εθνικής αυτοκυβέρνησης των Ρομά και της [ουγγρικής] κυβέρνησης να 
εντείνουν τη συνεργασία τους καθώς και να ενισχύσουν την πολιτική αντιπροσώπευση της 
μειονότητας των Ρομά. 

Στο σημείωμα, η κυβέρνηση της Ουγγαρίας εκφράζει επίσης τη δέσμευσή της να 
αντιμετωπίσει το ζήτημα της μειονότητας των Ρομά μέσω του Πλαισίου της ΕΕ για εθνικές 
στρατηγικές ένταξης των Ρομά .

Στην απάντησή της στο ενημερωτικό σημείωμα, την 1η Ιουλίου, η Επιτροπή έλαβε γνώση 
των ενεργειών της κυβέρνησης της Ουγγαρίας για την αντιμετώπιση των εθνικών εντάσεων 
στην Ανατολική Ουγγαρία. Ταυτόχρονα υπενθύμισε στην κυβέρνηση της Ουγγαρίας την 
υποχρέωση των κρατών μελών να μεταφέρουν στο εθνικό τους δίκαιο έως τις 28 Νοεμβρίου 
2010 την απόφαση-πλαίσιο 2008/913/ΔΕΥ1 του Συμβουλίου για την καταπολέμηση 
ορισμένων μορφών και εκδηλώσεων ρατσισμού και ξενοφοβίας μέσω του ποινικού δικαίου. 
Η Επιτροπή παρότρυνε επίσης την Ουγγαρία να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να 
εφαρμόσει σωστά την εν λόγω νομοθεσία και να ενημερώσει την Επιτροπή σχετικά με τα 
μέτρα εφαρμογής στα οποία προχώρησε το συντομότερο δυνατό.

Συμπέρασμα

Η Επιτροπή έχει λάβει επαρκείς επεξηγήσεις και διαβεβαιώσεις από την κυβέρνηση της 
Ουγγαρίας αναφορικά με τις προθέσεις και τις ενέργειες από πλευράς της για την 
αντιμετώπιση των εθνικών εντάσεων στην Ανατολική Ουγγαρία καθώς και την απόδοση 
ιδιαίτερης προσοχής στην προώθηση της ενσωμάτωσης των Ρομά. Η Επιτροπή 
                                               
1 ΕΕ L 328 της 6.12.2008



CM\888982EL.doc 3/3 PE480.516v01-00

EL

εκμεταλλεύτηκε επίσης την ευκαιρία να υπενθυμίσει στην Ουγγαρία την υποχρέωσή της 
σχετικά με τη μεταφορά της απόφασης-πλαισίου 2008/913/ΔΕΥ του Συμβουλίου. 


