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

LV Vienoti daudzveidībā LV

EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Lūgumrakstu komiteja

27.6.2012

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1252/2011, ko upura radinieku vārdā iesniedza Itālijas 
valstspiederīgie Alfredo Galasso un Daniele Osnato un kam pievienoti 
96 paraksti, par juridiskiem secinājumiem attiecībā uz 1980. gada 27. jūnijā 
notikušo Ustikas (Itavia DC 9) aviokatastrofu

Lūgumraksts Nr. 0088/2012, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgā Daria
Bonfietti, par grūtībām, kas radušās ar starptautiskās tiesiskās palīdzības 
pieprasījumu attiecībā uz Ustikas slaktiņa izmeklēšanu

1. Lūgumraksta Nr. 1252/2011 kopsavilkums

1980. gada 27. jūnijā plkst. 8.00 notika aviokatastrofa, Itavia aviokompānijas lidmašīnai DC 9
iekrītot Tirēnu jūrā starp Poncas un Ustikas salām un bojāejot 81 cilvēkam.

Saistībā ar šo notikumu Romas prokuratūrā ir uzsākta jauna tiesvedība, ko cita starpā 
izraisījuši augsta ranga Itālijas politiķu, piemēram, bijušā republikas prezidenta nelaiķa 
Cossiga, paziņojumi. Tās pamatā ir hipotēze par gandrīz notikušu sadursmi vai no Korsikas 
kļūdaini palaistu Francijas gaisa spēku raķeti, kam vajadzēja trāpīt Lībijas lidmašīnai, kurā pa 
to pašu maršrutu lidoja Muamars Kadafi.

Izmantojot tiesu iestāžu sadarbību krimināllietās, Itālijas iestādes nosūtīja dažādus 
starptautiskus tiesiskās palīdzības pieprasījumus Francijas iestādēm, kuras saskaņā ar šo 
lūgumrakstu no pilnīgas sadarbības attiecās, lai gan pārstāv Eiropas Savienības dalībvalsti.

Lūgumraksta Nr. 0088/2012 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja norāda uz grūtībām, kas radušās, izmeklējot Ustikas slaktiņu, un jo 
īpaši uz daudzajiem Itālijas tiesnešu izdotajiem starptautiskās tiesiskās palīdzības 
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pieprasījumiem, kas palikuši bez atbildes.

2. Pieņemamība

Lūgumraksts Nr. 1252/2011 atzīts par pieņemamu 2012. gada 5. maijā un Lūgumraksts 
Nr. 0088/2012 atzīts par pieņemamu 2012. gada 23. maijā. Komisijai pieprasīta informācija 
saskaņā ar Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 27. jūnijā

„Komisija ir informēta par Ustikas lietu un par to, ka šīs traģēdijas upuru radinieki jau vairāk 
nekā 30 gadus pēc šīs katastrofas joprojām gaida taisnīgumu.

Komisija nav tiesīga iejaukties atsevišķu dalībvalstu tiesu sistēmas ikdienas darbā, kas parasti 
ir dalībvalstu iestāžu kompetencē.

Komisija pauž nožēlu, ka Itālija un divas citas dalībvalstis vēl nav ratificējušas 2000. gada 
29. maija Konvenciju par Eiropas Savienības dalībvalstu savstarpēju palīdzību krimināllietās, 
kas ir stājusies spēkā un patlaban ir saistoša 24 ES dalībvalstīm.

Komisija ir ierosinājusi plašu pasākumu kompleksu, lai uzlabotu noziedzīgu nodarījumu 
upuru aizsardzību (http://ec.europa.eu/justice/criminal/victims/index_en.htm).

Secinājums

Eiropas Savienība nav tiesīga iejaukties ES dalībvalstu tiesu savstarpējā sadarbībā, uz kuru 
neattiecas ES likumdošanas instrumenti.”


