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Suġġett: Petizzjoni 0522/2011, imressqa minn Richard Parsons (ta' ċittadinanza 
Brittanika), dwar avvenimenti li seħħu f’Gyöngyöspata (l-Ungerija) bejn it-3 
u d-19 ta’ Marzu 2011

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jitlob lill-Parlament Ewropew biex jagħti bidu għal investigazzjoni dwar 
avvenimenti li seħħu f’Gyöngyöspata fl-Ungerija bejn it-3 u d-19 Marzu 2011. Skont il-
petizzjonant, il-membri tal-Assoċjazzjoni tal-Gwardji Ċivili għal Ġejjieni Aħjar, 
organizzazzjoni relatata mal-partit Jobbik, okkupat il-belt bl-intenzjoni li ‘tipproteġi lill-parti 
tal-popolazzjoni li mhijiex Roma kontra t-terrur żingaru’. Il-petizzjonant jiddikjara wkoll li, 
bħala riżultat ta’ dan, id-drittijiet tal-bniedem tar-Roma ġew miksura. Huwa jitlob li ssir 
investigazzjoni. Huwa jitlob ukoll li ssir investigazzjoni dwar il-ksur tad-drittijiet tal-bniedem 
mill-Assoċjazzjoni tal-Gwardji Ċivili għal Ġejjieni Aħjar u mill-parti Jobbik.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-13 ta' Settembru 2011. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-16 ta' Diċembru 2011

Wara l-avvenimenti li seħħu f’Gyöngyöspata, l-Ungerija, bejn it-3 u d-19 ta' Marzu 2011, fit-
3 ta’ Mejju 2011 il-Kummissjoni rċeviet nota ta’ informazzjoni mill-Gvern Ungeriż dwar l-
azzjonijiet mehuda minnu sabiex jindirizza t-tensjonijiet etniċi fl-Ungerija tal-Lvant. F'din in-
nota ta' informazzjoni l-Gvern Ungeriż jispjega l-istqarrija immedjata magħmula mill-Prim 
Ministru Ungeriż li fiha jikkundanna l-vjolenza u jsejjaħ għall-protezzjoni tan-nies minn kull 
forma ta' vjolenza. In-nota tinforma wkoll lill-Kummissjoni li s-Sur Sandor Pinter, Ministru 
tal-Intern, immedjatament deher fuq ix-xena biex jevita li l-vjolenza tikber. Il-pulizija lokali, 
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bid-direzzjoni tal-Ministru, irnexxielha żżomm il-liġi u l-ordni billi keċċiet lill-estremisti. 

In-nota spjegat ukoll l-azzjonijiet legali meħuda bħala reazzjoni għall-avvenimenti 
f’Gyöngyöspata, li kienu dawn li ġejjin: 

a. Il-Gvern Ungeriż ħareġ emenda għad-Digriet tal-Gvern 218/1999, li daħal fis-seħħ fit-23 ta' 
April. L-għan tad-Digriet huwa li jirregola l-attivisti estremi. 
b. Il-Gvern Ungeriż ressaq restrizzjonijiet fil-Kodiċi Penali li jippermettu lill-Pulizija jaġixxu 
b'mod aktar effiċjenti f’każijiet meta l-attivisti tal-lemin estrem ma jikkommettux atroċitajiet 
iżda jippruvaw jintimidaw il-popolazzjoni ROM permezz ta’ immarċjar bl-uniformi. Ir-
restrizzjonijiet l-ġodda se jikkastiga lil dawn li jwettqu kwalunkwe attività ta’ infurzar tal-liġi 
mhux awtorizzata.

Barra minn hekk, in-nota ta' informazzjoni tispjega l-azzjonijiet fuq terminu immedjat u 
medju li l-Ungerija qed tippjana biex tippromwovi l-inklużjoni soċjali u ekonomika tar-ROM. 
F'dan il-kuntest, in-nota tirreferi għal ftehim bejn il-Gvern Awtonomu Nazzjonali tar-ROM u 
l-Gvern biex tissaħħaħ il-kooperazzjoni u tiżdied ir-rappreżentanza politika tal-minoranza 
ROM. 

Fin-nota l-Gvern Ungeriż jesprimi wkoll l-impenn tiegħu li jindirizza l-problema tal-
minoranza ROM permezz tal-Qafas tal-UE għar-ROM bl-użu ta’ strateġiji nazzjonali tal-
integrazzjoni tar-ROM.

Fir-risposta tagħha għan-nota ta' informazzjoni, fl-1 ta' Lulju, il-Kummissjoni ħadet nota tal-
azzjonijiet tal-Gvern Ungeriż biex jindirizza t-tensjonijiet etniċi fl-Ungerija tal-Lvant. Fl-
istess ħin fakkret lill-Gvern Ungeriż dwar l-obbligu tal-Istati Membri li jittrasponu d-
Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 2008/913/ĠAI1 dwar il-ġlieda kontra ċerti forom u espressjonijiet 
ta' razziżmu u ksenofobija permezz tal-liġi kriminali fil-liġijiet nazzjonali tagħhom stess sa 
mhux aktar tard mit-28 ta’ Novembru 2010. Il-Kummissjoni ħeġġet ukoll lill-Ungerija biex 
tagħmel l-isforzi kollha possibbli biex timplimenta din il-leġiżlazzjoni b'mod korrett u 
tinnotifika l-Kummissjoni dwar il-miżuri ta' implimentazzjoni tagħha kemm jista' jkun malajr.

Konklużjoni

Il-Kummissjoni rċeviet spjegazzjonijiet u assigurazzjonijiet biżżejjed mill-Gvern Ungeriż 
dwar l-intenzjonijiet u l-azzjonijiet tiegħu biex jindirizza t-tensjonijiet etniċi fl-Ungerija tal-
Lvant, u li se jagħti attenzjoni partikolari għall-promozzjoni tal-inklużjoni tar-ROM. Il-
Kummissjoni ħadet ukoll l-opportunità li tfakkar lill-Ungerija dwar l-obbligu tagħha fir-
rigward tat-traspożizzjoni tad-Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 2008/913/ĠAI. 
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