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Comisia pentru petiții

27.6.2012

COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1252/2011, adresată de Alfredo Galasso și Daniele Osnato, de 
cetățenie italiană, în numele rudelor victimelor, însoțită de 96 de semnături, 
privind concluziile juridice ale dezastrul aviatic de la Ustica (Itavia DC 9) din 
27 iunie 1980

Petiția nr. 0088/2012, adresată de Daria Bonfietti, de cetățenie italiană, 
privind dificultățile întâmpinate în ceea ce privește cererile de asistență 
juridică internațională în cadrul anchetei privind masacrul din Ustica

1. Rezumatul petiției nr. 1252/2011

La 27 iunie 1980, la ora 20.00, a avut loc dezastrul aviatic al aeronavei DC 9 al companiei 
Itavia, care s-a scufundat în apele Mării Tiraniene între insulele Ponza și Ustica, 
înregistrându-se 81 de victime.

La Parchetul din Roma se află în curs de desfășurare o nouă procedură judiciară referitoare la 
acest eveniment, printre altele ca urmare a declarațiilor unor politicieni italieni de rang înalt, 
precum fostul președinte al republicii, dl Cossiga, care nu mai este în viață. Această procedură 
se bazează pe ipoteza unei cvasicoliziuni sau a unei lansări eronate a unei rachete de 
rezonanță de către forțele aeriene franceze din Corsica, care ar fi vizat un avion libian la 
bordul căruia se afla Muhammar Gaddafi, care călătorea pe aceeași rută.  

În cadrul cooperării judiciare penale, autoritățile italiene au deschis diferite proceduri 
rogatorii internaționale împotriva autorităților franceze, care, conform petiției, au refuzat să 
colaboreze pe deplin, deși reprezintă un stat membru al Uniunii Europene.

Rezumatul petiției nr. 0088/2012
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Petiția în cauză privește dificultățile întâmpinate în cadrul anchetei privind masacrul din 
Ustica, în special în ceea ce privește lipsa răspunsurilor la numeroasele cereri de asistență 
judiciară internațională emise de magistratura italiană.

2. Admisibilitate

Petiția nr. 1252/2011 a fost declarată admisibilă la 5 martie 2012, iar petiția nr. 0088/2012 a 
fost declarată admisibilă la 23 mai 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 27 iunie 2012

Comisia are cunoștință de cazul Ustica și înțelege că, la peste 30 de ani de la dezastru, rudele 
victimelor acestei tragedii așteaptă încă să se facă dreptate. 

Nu este de competența Comisiei să intervină în administrarea de zi cu zi a sistemelor juridice 
ale fiecărui stat membru în parte, care este, în principiu, de competența autorităților din statele 
membre.

Comisia regretă că Italia și alte două state membre încă nu au ratificat Convenția din 29 mai 
2000 privind asistența judiciară reciprocă în materie penală între statele membre ale Uniunii 
Europene, care este în vigoare și obligatorie în prezent pentru 24 de state membre ale UE.

Comisia a publicat un pachet cuprinzător de măsuri pentru a îmbunătăți protecția victimelor 
infracțiunilor (http://ec.europa.eu/justice/criminal/victims/index_en.htm).

Concluzii

Uniunea Europeană nu are competența de a interveni în procedurile de cooperare judiciară 
dintre statele membre care nu sunt reglementate prin instrumente legislative ale UE.


