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evenimentele din Gyöngyöspata (Ungaria) din perioada 3-19 martie 2011

1. Rezumatul petiției

Petiționarul cere Parlamentului European deschiderea unei anchete referitoare la evenimentele 
din Gyöngyöspata, Ungaria din perioada 3-19 martie 2011. Petiționarul susține că membrii 
„Gărzii naționale pentru un viitor mai bun”, o organizație a partidului Jobbik, a ocupat orașul 
în scopul „protecției cetățenilor de alte etnii decât etnia romă împotriva terorii țiganilor”. 
Petiționarul susține că astfel s-au încălcat drepturile fundamentale ale cetățenilor de etnie 
romă. Acesta solicită deschiderea unei anchete. De asemenea, petiționarul dorește să se 
investigheze dacă „Garda națională pentru un viitor mai bun” și partidul Jobbik încalcă 
drepturile fundamentale.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 13 septembrie 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 16 decembrie 2011

În urma evenimentelor care au avut loc la Gyöngyöspata, Ungaria, în perioada 3-
19 martie 2011, la 3 mai 2011 Comisia a primit o notă informativă din partea guvernului 
maghiar cu privire la acțiunile întreprinse de acesta în scopul soluționării tensiunilor etnice 
din estul Ungariei. În această notă informativă guvernul maghiar explică faptul că declarația 
imediată a prim-ministrului maghiar condamnă violența și solicită protecția persoanelor 
împotriva oricărei forme de violență. De asemenea, nota aduce la cunoștința Comisiei faptul 
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că Sandor Pinter, ministrul afacerilor interne, a intrat imediat în scenă pentru a preveni 
escaladarea violențelor. Instruită de ministru, poliția locală a reușit să mențină legea și ordinea 
prin evacuarea extremiștilor.

Nota continuă prin a explica măsurile juridice luate ca răspuns la evenimentele din 
Gyöngyöspata, și anume:

a. guvernul maghiar a emis o modificare la Decretul de guvern 218/1999, care a intrat în 
vigoare la 23 aprilie. Scopul decretului este să reglementeze acțiunile activiștilor extremiști.
b. guvernul maghiar a introdus restricții în Codul Penal pentru a permite poliției să acționeze 
mai eficient în cazurile în care activiștii de extremă dreaptă nu comit atrocități, ci încearcă să 
intimideze populația romă mărșăluind în uniformă. Noile restricții îi vor pedepsi pe cei care 
efectuează activități neautorizate de aplicare a legii.

În plus, nota informativă explică măsurile imediate și pe termen mediu prin care Ungaria 
intenționează să promoveze integrarea socială și economică romilor. În acest context, nota se 
referă la un acord între conducerea autoproclamată națională a populației rome și guvern, un 
acord care să intensifice cooperarea cu minoritatea romă și să crească reprezentarea politică a 
acesteia.

În notă, guvernul maghiar își exprimă, de asemenea, angajamentul de a aborda problema 
minorității rome prin intermediul Cadrului UE pentru strategiile naționale de integrare a 
romilor.

În răspunsul său la nota informativă, la 1 iulie, Comisia a luat act de măsurile luate de 
guvernul maghiar pentru a aborda tensiunile etnice din estul Ungariei. În același timp, 
Comisia a reamintit guvernului maghiar obligația statelor membre de a transpune în 
legislațiile naționale, până la 28 noiembrie 2010, Decizia-cadru 2008/913/JAI1 a Consiliului 
privind combaterea anumitor forme și expresii ale rasismului și xenofobiei prin intermediul 
dreptului penal. De asemenea, Comisia a încurajat Ungaria să depună toate eforturile pentru a 
pune în aplicare această legislație în mod corect și pentru a informa Comisia cu privire la 
măsurile de punere în aplicare cât mai curând posibil.

Concluzie

Comisia a primit suficiente explicații și asigurări din partea guvernului maghiar în ceea ce 
privește intențiile și acțiunile sale menite să abordeze tensiunile etnice din estul Ungariei și să 
acorde o atenție deosebită promovării integrării romilor. De asemenea, Comisia a profitat de 
ocazie pentru a reaminti Ungariei obligația sa de a transpune Decizia-cadru 2008/913/JAI a 
Consiliului.
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