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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0522/2011, którą złożył Richard Parsons (Wielka Brytania), 
w sprawie wydarzeń w miejscowości Gyöngyöspata (Węgry) w dniach 3–19 
marca 2011 r.

1. Streszczenie petycji

Składający petycję zwraca się z prośbą do Parlamentu Europejskiego o wszczęcie 
dochodzenia w sprawie wydarzeń w miejscowości Gyöngyöspata (Węgry) w dniach 3–19 
marca 2011 r. Według składającego petycję członkowie Stowarzyszenia Straż Obywatelska 
na rzecz Lepszej Przyszłości, organizacji związanej z partią Jobbik, okupowali miasto 
z zamiarem „ochrony mieszkańców niebędących Romami przed cygańskim terrorem”. 
Składający petycję twierdzi też, że w wyniku tych działań zostały naruszone prawa człowieka 
przynależne ludności romskiej. Wzywa on do przeprowadzenia dochodzenia w tej sprawie. 
Wzywa także do przeprowadzenia dochodzenia w sprawie naruszania praw człowieka przez 
Stowarzyszenie Straż Obywatelska na rzecz Lepszej Przyszłości i partię Jobbik.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 13 września 2011 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 16 grudnia 2011 r.

W związku z wydarzeniami, które miały miejsce w miejscowości Gyöngyöspata (Węgry) w 
dniach 3-19 marca 2011 r., dnia 3 maja 2011 r. Komisja otrzymała od rządu Węgier notę 
informacyjną dotyczącą działań podjętych w celu rozwiązania problemu napięć etnicznych 
we wschodnich Węgrzech. Nota informacyjna rządu Węgier zawiera wyjaśnienie dotyczące 
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oświadczenia wydanego niezwłocznie przez premiera Węgier, w którym potępia on przemoc 
oraz wzywa do ochrony ludności przed wszelkimi jej formami. Komisja została również 
poinformowana w nocie, że minister spraw wewnętrznych Sandor Printer niezwłocznie 
pojawił się na miejscu zdarzenia, aby zapobiec dalszej eskalacji przemocy. Miejscowa 
policja, poinstruowana przez ministra, zdołała utrzymać prawo i porządek, usuwając 
ekstremistów z miejsca zdarzenia. 

W dalszej części nota wyjaśnia następujące działania prawne podjęte w odpowiedzi na 
wydarzenia w miejscowości Gyöngyöspata: 

a. Rząd Węgier wprowadził poprawkę do dekretu rządowego 218/1999, który wszedł w życie 
dnia 23 kwietnia. Celem dekretu jest uregulowanie działań ekstremistów. 
b. Rząd Węgier wprowadził restrykcje w kodeksie karnym, aby umożliwić policji 
skuteczniejsze działanie w przypadku, gdy ultraprawicowi aktywiści wprawdzie nie będą 
popełniali okrutnych czynów, ale będą usiłowali zastraszyć Romów manifestacją w postaci 
przemarszu w mundurach. Nowe restrykcje będą karały osoby podejmujące niedozwolone 
działania na rzecz ochrony porządku publicznego.

Ponadto nota informacyjna wyjaśnia natychmiastowe i późniejsze działania, które Węgry 
planują podjąć w celu promowania społecznej i gospodarczej integracji Romów. W tym 
kontekście nota odnosi się do umowy między narodowym samozwańczym rządem Romów a 
rządem Węgier mającej na celu zacieśnianie współpracy z Romami oraz zwiększenie 
politycznej reprezentacji mniejszości romskiej. 

W nocie informacyjnej rząd Węgier podkreśla także swoje zaangażowanie na rzecz 
rozwiązania problemu mniejszości romskiej za pomocą ram prawnych UE dotyczących 
narodowych strategii integracji Romów.

W odpowiedzi na notę informacyjną dnia 1 lipca Komisja przyjęła do wiadomości działania 
rządu Węgier mające na celu rozwiązanie problemu napięć etnicznych we wschodnich 
Węgrzech. Jednocześnie Komisja przypomniała rządowi Węgier o obowiązku państw 
członkowskich dotyczącym przeniesienia decyzji ramowej Rady 2008/913/WSiSW1 w 
sprawie zwalczania pewnych form i przejawów rasizmu i ksenofobii za pomocą środków 
prawnokarnych do ich prawa krajowego do dnia 28 listopada 2010 r. Komisja zachęciła 
również Węgry do dołożenia wszelkich starań, aby prawidłowo wdrożyć te przepisy i jak 
najszybciej poinformować Komisję o środkach wykonawczych.

Podsumowanie

Komisja otrzymała wystarczające wyjaśnienia i zapewnienia od rządu Węgier dotyczące jego 
intencji i działań mających na celu rozwiązanie problemu napięć etnicznych we wschodnich 
Węgrzech oraz zwrócenia szczególnej uwagi na kwestię promowania integracji Romów. 
Korzystając z okazji, Komisja  przypomniała Węgrom o ich obowiązku dotyczącym 
przeniesienia decyzji ramowej Rady 2008/913/WSiSW do krajowego porządku prawnego. 

                                               
1 Dz.U. L 328 z 6.12.2008.


