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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1252/2011, imressqa minn Alfredo Galasso u Daniele Osnato, ta’ 
ċittadinanza Taljana, f'isem il-qraba tal-vittmi, b’96 firma, dwar 
konklużjonijiet ġudizzjarji fuq il-katastrofi tal-ajru ta’ Ustica (DC 9 Itavia) 
tal-27/06/1980

Petizzjoni 0088/2012 imressqa minn Daria Bonfietti, ta’ ċittadinanza Taljana, dwar 
diffikultajiet ta’ assistenza internazjonali għall-inkjesta dwar l-istraġi ta' 
Ustica

1. Sommarju tal-petizzjoni 1252/2011

Fis-27 ta' Ġunju 1980 fit-20:00, seħħet it-traġedja tal-arju tal-ajruplan DC 9 tal-kumpanija 
Itavia, li waqa' fl-ibħra tat-Tirrenju bejn il-gżejjer ta' Ponza u Ustica, fejn mietu 81 persuna.

Proċedimenti legali ġodda relatati ma' dan l-avveniment għaddejjin fl-Uffiċċju tal-Prosekutur 
Pubbliku f'Ruma, imnissla, fost affarijiet oħra, mid-dikjarazzjoni ta' politiċi Taljani tal-ogħla
grad bħall-ex President tar-Repubblika issa mejjet, is-Sur Cossiga. Dawn huma bbażati fuq l-
ipoteżi ta' kważi ħabta jew l-isparar żbaljat ta' missila reżonanti min-naħa tal-forzi tal-ajru 
Franċiża minn Korsika, li kellha tolqot ajruplan Libjan li kein qed iġorr lil Muhammar 
Gaddafi, u li kien qed jivvjaġġa tul l-istess rotta.  

Diversi proċedimenti ta’ rogatorja internazzjonali bħala parti minn kooperazzjoni ġudizzjarja 
kriminali twettqu mill-awtoritajiet Taljani fir-rigward tal-awtoritajiet Franċiżi, li skont il-
petizzjoni, irrifjutaw li jikkollaboraw bis-sħiħ, għalkem jirrapreżentaw Stat Membru tal-
Unjoni Ewropea.

Sommarju tal-petizzjoni 0088/2012
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Il-petizzjoni fil-kwistjoni tirrigwardja d-diffikultajiet li ħarġu mill-invsetigazzjoni dwar il-
massakru ta’ Ustica, b’mod partikolari fir-rigward ta' nuqqas ta' rispons għad-diversi ittri 
regotarji maħruġa mill-ġudizzjarju Taljan.

2. Ammissibiltà

Il-petizzjoni 1252/2011 ġiet iddikjarata ammissibbli fil-5 ta’ Marzu 2012 u l-petizzjoni 
0088/2012 ġiet iddikjarata ammissibbli fit-23 ta’ Mejju 2012. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-27 ta’ Ġunju 2012.

Il-Kummissjoni hija konxja tal-każ Ustica u li aktar minn 30 sena wara d-diżastru, il-qraba 
tal-vittmi ta' din it-traġedja għadhom qed jistennew ġustizzja.

Il-Kummissjoni ma għandha l-ebda kompetenza biex tintervjeni fl-amministrazzjoni ta' 
kuljum tas-sistemi tal-ġustizzja ta' Stati Membri individwali, li taqa' fil-prinċipju fi ħdan il-
kompetenza tal-awtoritajiet tal-Istati Membri.

Il-Kummissjoni jiddispjaċiha li l-Italja u żewġ Stati Membri oħra għadhom ma rratifikawx il-
Konvenzjoni tad-29 ta' Mejju 2000 dwar Assistenza Reċiproka f'Materji Kriminali bejn l-
Istati Membri tal-Unjoni Ewropea, li hija fis-seħħ u hija attwalment vinkolanti f'24-il Stat 
Membru tal-UE.

Il-Kummissjoni ppreżentat pakkett komprensiv ta' miżuri mmirati lejn it-tisħiħ tal-protezzjoni 
għall-vittmi tal-kriminalità (http://ec.europa.eu/justice/criminal/victims/index_en.htm).

Konklużjoni

L-Unjoni Ewropea ma għandha l-ebda kompetenza biex tintervjeni fil-proċeduri ta' 
kooperazzjoni ġudizzjarja bejn l-Istati Membri tal-UE mhux regolati minn strumenti 
leġiżlattivi tal-UE.


