
CM\907485LT.doc PE492.739v01-00

LT Susivieniję įvairovėje LT

EUROPOS PARLAMENTAS 2009 - 2014

Peticijų komitetas

27.6.2012

PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1252/2011 dėl teismo išvadų dėl „Itavia“ lėktuvo DC 9 
katastrofos Ustikoje 1980 m. birželio 27 d., kurią pateikė Italijos piliečiai 
Alfredo Galasso ir Daniele Osnato aukų artimųjų vardu, su 96 parašais

Peticija Nr. 0088/2012 dėl sunkumų, susijusių su tarptautiniais teismo 
pavedimais dėl Ustikos aviakatastrofos ištyrimo, kurią pateikė Italijos pilietė 
Daria Bonfietti

1. Peticijos Nr. 1252/2011 santrauka

1980 m. birželio 27 d. 20.00 val. įvyko oro bendrovės „Itavia“ lėktuvo DC 9 katastrofa, per 
kurią lėktuvas nukrito į Tirėnų jūrą tarp Ustikos ir Poncos salų ir kuri nusinešė 81 žmogaus 
gyvybę.

Dėl šio įvykio valstybinėje prokuratūroje vyksta naujas baudžiamasis procesas, paremtas 
hipoteze, – ją iškėlė aukščiausio rango Italijos politiniai veikėjai, tarp kurių ir buvęs Italijos 
Respublikos prezidentas velionis Fran c e s c o  Cossiga, – kad įvyko pavojingas 
suartėjimas (angl. near collision) su kitu orlaiviu arba į jį per klaidą buvo paleista raketa iš 
Prancūzijos karinių oro pajėgų lėktuvo, pakilusio iš Korsikos, turėjusi numušti tuo pačiu 
kursu skridusį Libijos lėktuvą, kuriuo keliavo Muhammar Gaddafi. 

Italijos valdžios atstovai daugybę kartų kreipėsi į Prancūzijos valdžios atstovus dėl teisminio 
bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose, tačiau pastarieji, kaip teigiama peticijoje, nors ir 
atstovauja Europos Sąjungos valstybei narei, atsisako bendradarbiauti.

Peticijos Nr. 0088/2012 santrauka

Šioje peticijoje aptariami sunkumai, su kuriais susiduriama tiriant Ustikos aviakatastrofą, 
negaunant atsakymų į daug Italijos teismo institucijų pateiktų tarptautinių teismo pavedimų.
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2. Priimtinumas

Peticija Nr. 1252/2011 paskelbta priimtina 2012 m. kovo 5 d., peticija Nr. 0088/2012 
paskelbta priimtina 2012 m. gegužės 23 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. birželio 27 d.

„Komisija yra informuota apie Ustikos bylą ir apie tai, kad praėjus daugiau kaip 30 metų po 
katastrofos, aukų artimieji vis dar laukia teisingumo.

Komisija neturi įgaliojimų kištis į kasdienę atskirų valstybių narių baudžiamosios teisės 
sistemos administravimo veiklą; tai iš esmės priskiriama valstybių narių valdžios institucijų 
kompetencijai.

Komisija apgailestauja, kad Italija ir dvi kitos valstybės narės dar nėra ratifikavusios 2000 m. 
gegužės 29 d. Konvencijos dėl Europos Sąjungos valstybių narių savitarpio pagalbos 
baudžiamosiose bylose, kuri galioja ir šiuo metu yra privaloma 24 ES valstybėse narėse.

Komisija pateikė išsamų priemonių paketą, kuriuo siekiama sustiprinti nusikaltimo aukų 
apsaugą (http://ec.europa.eu/justice/criminal/victims/index_en.htm).

Išvada

Europos Sąjunga neturi jokių įgaliojimų kištis į ES valstybių narių teisminio 
bendradarbiavimo procedūras, kurių nereglamentuoja ES teisėkūros priemonės.“


