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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

27.6.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1252/2011, внесена от Alfredo Galasso и Daniele Osnato, с 
италианско гражданство, от името на роднини на жертвите, подкрепена от 
96 подписа, относно правните заключения по самолетната катастрофа 
„Устика“ (Itavia DC 9) от 27 юни 1980 г.

Петиция 0088/2012, внесена от Daria Bonfietti, с италианско гражданство,
относно трудностите във връзка с исканията за международна правна помощ 
при разследването на трагедията от Устика

1. Резюме на петиция 1252/2011

На 27 юни 1980 г. в 20.00 ч. самолет DC 9 на компанията Itavia катастрофира във 
въздуха, като се врязва във водите на Тиренско море между островите Понца и Устика, 
при което загиват 81 души.

Нови съдебни производства, свързани с това събитие, са в ход в прокуратурата в Рим. 
Те произтичат, наред с останалото, от декларацията на високопоставени италиански 
политици като вече покойния бивш президент на Републиката г-н Cossiga. Те се 
основават на хипотезата за неосъществен сблъсък или погрешно изстреляна 
резонираща ракета от страна на френските военновъздушни сили от Корсика, която е 
трябвало да удари либийски самолет, пътуващ по същия маршрут, на борда на който е 
бил Муамар Кадафи.

От италианските власти са били предприети редица процедури чрез международни 
съдебни поръчки като част от наказателното съдебно сътрудничество по отношение на 
френските власти, които, според петицията, отказват пълно съдействие, макар и да 
представляват държава членка на Европейския съюз.
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Резюме на петиция 0088/2012

Вносителката на петицията обяснява трудностите, срещнати при разследването на 
трагедията от Устика, и по-специално множеството искания за международна правна 
помощ, отправени от италианската съдебна власт и останали без отговор.

2. Допустимост

Петиция 1252/2011 е обявена за допустима на 5 март 2012 г., а петиция 0088/2012 - на 
23 май 2012 г. Комисията е приканена да предостави сведения (член 202, параграф 6 от 
правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 27 юни 2012 г.

Комисията е запозната със случилото се в Устика и с факта, че повече от 30 години 
след трагедията роднините на жертвите все още очакват правосъдие.

Комисията не разполага с правомощия да се намесва в администрирането на съдебните 
системи в отделните държави членки, което по принцип е сред правомощията на 
органите на държавите членки.

Комисията изразява съжаление, че Италия и още две държави членки все още не са 
ратифицирали Европейската конвенция от 29 май 2000 г. за взаимопомощ по 
наказателноправни въпроси между държавите членки на Европейския съюз, която е в 
сила и е обвързваща за 24 държави членки на ЕС.

Комисията е представила обширен пакет от мерки, целящи да засилят защитата на 
жертвите на престъпления (http://ec.europa.eu/justice/criminal/victims/index_en.htm).

Заключение

Европейският съюз няма правомощия да се намесва в процедурите за съдебно 
сътрудничество между държавите членки, които не са уредени в законодателните 
инструменти на ЕС.


