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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0522/2011, ko iesniedza Apvienotās Karalistes 
valstspiederīgais Richard Parsons, par notikumiem Gyöngyöspata (Ungārija) 
laikā no 2011. gada 3. līdz 19. martam

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs lūdz Eiropas Parlamentam sākt izmeklēšanu par notikumiem, kas 
norisinājās Gyöngyöspata Ungārijā laikā no 2011. gada 3. līdz 19. martam. Saskaņā ar 
lūgumraksta iesniedzēja teikto Civilās gvardes asociācija labākai nākotnei, ar Jobbik partiju 
saistīta organizācija, okupēja pilsētu nolūkā „aizsargāt to iedzīvotāju daļu, kas nav romi, pret 
čigānu teroru”. Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka tādā veidā tika pārkāptas romu 
cilvēktiesības. Viņš lūdz veikt izmeklēšanu. Viņš arī lūdz izmeklēt cilvēktiesību pārkāpumus, 
ko veikusi Civilās gvardes asociācija labākai nākotnei un Jobbik partija.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2011. gada 13. septembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 16. decembrī

Pēc notikumiem Gyöngyöspata, Ungārijā, laikā no 2011. gada 3. līdz 19. martam Komisija 
2011. gada 3. maijā saņēma Ungārijas valdības informatīvu paziņojumu par pasākumiem, kas 
veikti, lai risinātu etniskos konfliktus Ungārijas austrumdaļā. Šajā informatīvajā paziņojumā 
Ungārijas valdība paskaidroja, ka tūlīt pēc notikumiem Ungārijas premjerministrs sniedzis 
oficiālu paziņojumu, nosodot vardarbību un aicinot aizsargāt cilvēkus pret jebkādām 
vardarbības izpausmēm. Paziņojumā Komisija tika informēta par to, ka iekšlietu ministrs 
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Sandor Pinter nekavējoties ieradies notikumu vietā, lai novērstu vardarbības paplašināšanos. 
Vietējā policija atbilstīgi ministra norādījumiem veiksmīgi uzturējusi sabiedrisko kārtību, 
izraidot ekstrēmistus.

Vēl paziņojumā izklāstīti tiesiskie pasākumi, kas veikti, reaģējot uz notikumiem 
Gyöngyöspata, proti:

a) Ungārijas valdība pieņēma valdības Dekrēta Nr. 218/1999 grozījumus, kas stājās spēkā 
23. aprīlī; dekrēta mērķis ir regulēt ekstrēmistu darbību;
b) Ungārijas valdība ierosināja ierobežojumus Kriminālkodeksā, lai nodrošinātu efektīvāku 
policijas rīcību tādos gadījumos, kad labējie ekstrēmisti neveic nežēlīgas darbības, bet, 
maršējot uniformās, mēģina iebiedēt romu tautības iedzīvotājus. Saskaņā ar jaunajiem 
ierobežojumiem varēs sodīt personas, kas veic jebkādas nelikumīgas tiesībaizsardzības 
darbības.

Vēl informatīvajā paziņojumā skaidrots, kādus tūlītējus un vidēja termiņa pasākumus 
Ungārija plāno, lai veicinātu romu sociālo un ekonomisko iekļaušanu. Šajā saistībā 
paziņojumā norādīts uz romu nacionālās pašvaldības un valdības nolīgumu, kura mērķis ir 
stiprināt sadarbību un uzlabot romu mazākumtautības iedzīvotāju politisko pārstāvību.

Paziņojumā Ungārijas valdība pauž arī apņemšanos romu mazākumtautības problēmu risināt, 
izmantojot ES programmu attiecībā uz romu integrācijas valsts stratēģijām.

Komisija, 1. jūlijā atbildot uz informatīvo paziņojumu, ņēma vērā Ungārijas vadības 
pasākumus, kas veikti, lai risinātu etniskos konfliktus Ungārijas austrumdaļā. Vienlaikus 
Komisija atgādināja Ungārijas valdībai, ka līdz 2010. gada 28. novembrim dalībvalstīm valsts 
tiesību aktos bija jātransponē Padomes Pamatlēmums Nr. 2008/913/TI1 par krimināltiesību 
izmantošanu cīņā pret noteiktiem rasisma un ksenofobijas veidiem un izpausmēm. Komisija 
arī mudināja Ungāriju pievērst lielāku uzmanību šā tiesību akta pareizai īstenošanai un 
iespējami drīz ziņot Komisijai par īstenošanas pasākumiem.

Secinājums

Komisija no Ungārijas valdības ir saņēmusi pietiekamus paskaidrojumus un garantijas gan par 
valdības plānotajiem, gan veiktajiem pasākumiem etnisko konfliktu risināšanai Ungārijas 
austrumdaļā, gan par īpašas uzmanības pievēršanu tam, lai veicinātu romu iekļaušanu. 
Komisija arī izmantoja izdevību, lai atgādinātu Ungārijai tās pienākumu transponēt Padomes 
Pamatlēmumu Nr. 2008/913/TI. 

                                               
1 OV L 328, 6.12.2008.


