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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0522/2011 dėl 2011 m. kovo 3–19 d. įvykių Gyöngyöspata mieste 
(Vengrijoje), kurią pateikė Jungtinės Karalystės pilietis Richard Parsons

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas prašo Europos Parlamento pradėti tyrimą dėl 2011 m. kovo 3–19 d. įvykių 
Gyöngyöspata mieste, Vengrijoje. Pasak peticijos pateikėjo, su susivienijimu „Jobbik“ 
susijusios organizacijos „Piliečių gvardija už geresnę ateitį“ nariai užėmė miestą, kad 
„apsaugotų ne romų tautybės gyventojus nuo čigonų teroro“. Peticijos pateikėjas taip pat 
teigia, kad taip buvo pažeistos romų žmogaus teisės. Jis prašo atlikti tyrimą. Peticijos 
pateikėjas taip pat ragina ištirti, ar organizacija „Piliečių gvardija už geresnę ateitį“ ir 
susivienijimas „Jobbik“ nepažeidžia žmogaus teisių.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2011 m. rugsėjo 13 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. gruodžio 16 d.

„Po 2011 m. kovo 3–19 d. įvykių Gyöngyöspata mieste, Vengrijoje, 2011 m. gegužės 3 d. 
Komisija gavo Vengrijos vyriausybės informacinį pranešimą dėl veiksmų, kurių ji ėmėsi 
siekdama išspręsti etninės įtampos Rytų Vengrijoje klausimą. Šiame informaciniame 
pranešime Vengrijos vyriausybė išaiškino nedelsiant po šių įvykių Vengrijos Ministro 
pirmininko padarytą pareiškimą, kuriame smerkiamas smurtas ir raginama apsaugoti žmones 
nuo bet kokios rūšies smurto. Šiuo dokumentu Komisijai taip pat pranešama apie tai, kad 
vidaus reikalų ministras Sandor Pinter iš karto atvyko į įvykio vietą, kad užkirstų kelią smurto 
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plėtojimui. Vietos policija, gavusi ministro nurodymus, išvijo ekstremistus ir sėkmingai 
palaikė teisėtvarką.

Šiame pranešime taip pat išaiškinami teisiniai veiksmai, kurių imtasi reaguojant į 
Gyöngyöspata miesto įvykius:

a) Vengrijos vyriausybė patvirtino Vyriausybės potvarkio Nr. 218/1999 dalinį pakeitimą, 
kuris įsigaliojo balandžio 23 d. Šio potvarkio tikslas – reglamentuoti kraštutinių aktyvistų 
veiklą.
b) Vengrijos vyriausybė, siekdama sudaryti sąlygas policijai imtis veiksmingesnių priemonių 
tais atvejais, kai kraštutinių dešiniųjų pažiūrų aktyvistai nevykdo žiaurių veiksmų, tačiau 
bando įbauginti romus dalyvaudami demonstracijose, kuriose žygiuojama su uniformomis, 
inicijavo Baudžiamojo kodekso apribojimus. Pagal naujuosius apribojimus bus baudžiami bet 
kokią neteisėtą teisėsaugos veiklą vykdantys asmenys.

Be to, šiame informaciniame pranešime išaiškinami neatidėliotini ir vidutinės trukmės 
veiksmai, kurių imdamasi Vengrija ketina skatinti socialinę ir ekonominę romų įtrauktį. Šiuo 
požiūriu pranešime nurodomas romų nacionalinės savivaldos įstaigos ir vyriausybės sudarytas 
susitarimas, kuriuo siekiama užtikrinti tvirtesnį bendradarbiavimą su romų mažuma ir gerinti 
politinį atstovavimą šiai mažumai.

Pranešime Vengrijos vyriausybė taip pat išreiškė įsipareigojimą spręsti romų mažumos 
problemą įgyvendindama ES romų integracijos nacionalinių strategijų planą.

Liepos 1 d. atsakyme į minėtą informacinį pranešimą Komisija atkreipė dėmesį į Vengrijos 
vyriausybės veiksmus, kurių ji ėmėsi siekdama išspręsti etninės įtampos Rytų Vengrijoje 
klausimą. Ji kartu priminė Vengrijos vyriausybei valstybių narių įsipareigojimą iki 2010 m. 
lapkričio 28 d. perkelti į savo nacionalinės teisės aktus Tarybos pamatinį sprendimą 
2008/913/TVR1 dėl kovos su tam tikromis rasizmo ir ksenofobijos formomis bei apraiškomis 
baudžiamosios teisės priemonėmis. Komisija taip pat paragino Vengriją itin stengtis tinkamai 
įgyvendinti šiuos teisės aktus ir kuo greičiau pranešti jai apie šių teisės aktų įgyvendinimo 
priemones.

Išvada

Komisija gavo pakankamai Vengrijos vyriausybės paaiškinimų ir garantijų dėl jos ketinimų ir 
veiksmų, kuriais siekiama sumažinti etninę įtampą Rytų Vengrijoje ir ypač daug dėmesio 
skirti romų įtraukčiai skatinti. Komisija taip pat pasinaudojo galimybe priminti Vengrijai jos 
įsipareigojimą perkelti Tarybos pamatinį sprendimą 2008/913/TVR į nacionalinės teisės 
aktus.“

                                               
1 OL L 328, 2008 12 6.


