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1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener verzoekt het Europees Parlement een onderzoek in te stellen naar de gebeurtenissen 
in Gyöngyöspata in Hongarije tussen 3 en 19 maart 2011. Volgens indiener hebben leden van 
de Burgergarde voor een betere toekomst, een aan de Jobbik-partij gerelateerde organisatie, 
de stad bezet gehouden met als oogmerk "de niet-Roma inwoners te beschermen tegen de 
zigeunerterreur". Indiener stelt tevens dat hiermee de mensenrechten van de Roma zijn 
geschonden. Hij verzoekt om een onderzoek. Ook wil hij onderzocht hebben of de 
Burgergarde voor een betere toekomst en de Jobbik-partij de mensenrechten schenden.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 13 september 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 16 december 2011

Na de gebeurtenissen die plaatsvonden in Gyöngyöspata, Hongarije, tussen 3 en 19 maart 
2011, ontving de Commissie op 3 mei 2011 een informatieve nota van de Hongaarse regering 
over de stappen die zij had genomen om etnische spanningen in Oost-Hongarije aan te 
pakken. In deze informatieve nota licht de Hongaarse regering de verklaring toe die de 
Hongaarse premier direct na de gebeurtenissen had afgelegd, waarin hij het geweld 
veroordeelde en opriep de mensen te beschermen tegen elke vorm van geweld. Met deze nota 
wordt de Commissie tevens op de hoogte gebracht van het feit dat de heer Sándor Pintér, 
minister van Binnenlandse Zaken, direct ter plaatse was om escalatie van het geweld te 
voorkomen. Het is de plaatselijke politie op instructie van de minister gelukt de orde te 
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handhaven door de extremisten weg te voeren. 

In de nota wordt verder uitgelegd welke juridische stappen er zijn genomen als reactie op de 
gebeurtenissen in Gyöngyöspata: 

a. De Hongaarse regering heeft een amendement ingediend op Regeringsdecreet 218/1999, 
dat van kracht werd op 23 april. Het doel van het decreet is om de extremisten aan banden te 
leggen. 
b. De Hongaarse regering heeft voorgesteld beperkende bepalingen op te nemen in het 
wetboek van strafrecht om de politie in staat te stellen efficiënter op te treden in gevallen 
waarin extreemrechtse activisten weliswaar geen wreedheden begaan, maar proberen de 
Roma-bevolking te intimideren door opzichtig in uniform te marcheren. Met de nieuwe 
bepalingen zullen de mensen gestraft worden die z o n d e r  bevoegdheid 
rechtshandhavingsactiviteiten ontplooien.

Verder worden in de informatieve nota de acute stappen en de stappen voor de middellange 
termijn uitgelegd die Hongarije heeft gepland om de sociale en economische integratie van de 
Roma te bevorderen. TeeTegen deze achtergrond wordt er in de nota verwezen naar een 
overeenkomst die is gesloten tussen het nationale zelfbestuur van de Roma en de regering om 
de samenwerking met en de politieke vertegenwoordiging van de Roma-minderheid te 
intensiveren. 

De Hongaarse regering geeft in de nota ook uitdrukking aan haar toewijding om het probleem 
van de Roma-minderheid aan te pakken via het EU-kader voor de nationale strategieën voor 
integratie van de Roma.

In haar antwoord op de informatieve nota heeft de Commissie op 1 juli kennis genomen van 
de stappen die de Hongaarse regering heeft gezet om etnische spanningen in Oost-Hongarije 
aan te pakken. Tegelijkertijd herinnerde zij de Hongaarse regering aan de verplichting van de 
lidstaten om Kaderbesluit 2008/913/JBZ1 van de Raad betreffende de bestrijding van bepaalde 
vormen en uitingen van racisme en vreemdelingenhaat door middel van het strafrecht in hun 
nationale wetgeving om te zetten vóór 28 november 2010. De Commissie heeft Hongarije ook 
aangemoedigd alles in het werk te stellen om deze wetgeving correct ten uitvoer te leggen en 
de Commissie zo snel mogelijk te informeren over de genomen maatregelen voor 
tenuitvoerlegging.

Conclusie

De Commissie heeft voldoende verklaringen en garanties van de Hongaarse regering 
ontvangen over haar intenties en acties om de etnische spanningen in Oost-Hongarije aan te 
pakken en om speciale aandacht te besteden aan de bevordering van de integratie van de 
Roma. De Commissie maakte tevens van de gelegenheid gebruik Hongarije te herinneren aan 
zijn verplichting om Kaderbesluit 2008/913/JBZ van de Raad om te zetten in nationale 
wetgeving.

                                               
1 PB L 328, 6.12.2008.


