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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

27.2.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0416/2012, внесена от Dusan Nakovic, вероятно с германско 
гражданство, от името на „urednik Glasa Dijaspore”, относно необходимостта 
от разследване на неразрешените случаи на изчезнали хора по време на 
войната в Косово

1. Резюме на петицията

Петицията се отнася за огромния брой случаи на изчезнали представители на различни 
етнически групи по време на войната в Косово, които до този момент не са разрешени. 
Вносителят счита, че германското правителство носи част от отговорността. Комисията 
по петиции на германския Бундестаг, която е предала тази петиция, посочва текущите 
разследвания на европейско равнище, наред с другото тези на EURLEX, които тя 
изцяло подкрепя.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 18 юли 2012 г .  Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 27 февруари 2013 г.

Петицията се отнася до лицата, обявени за безследно изчезнали в Косово1, и сериозните 
твърдения за отнемане на органи, които бяха включени и в доклада на Съвета на 
Европа от януари 2011 г., изготвен от сенатор Dick Marty.

                                               
1 Това име не засяга позициите относно статута, като е в съответствие с Резолюция 1244 на Съвета за 

сигурност на Организацията на обединените нации и Становището на Международния съд относно 
обявяването на независимост от страна на Косово.
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С цел провеждане на независимо наказателно разследване на твърденията за военни 
престъпления и организирана престъпност, съдържащи се в доклада на Съвета на 
Европа, през септември 2011 г. беше създадена Специалната група на ЕС за 
разследване, като част от Мисията на Европейския съюз в областта на върховенството 
на закона в Косово, EULEX. Мандатът на EULEX включва изпълнителни функции в 
Косово за конкретни области, сред които са военните престъпления, етнически 
мотивираните престъпления и организираната престъпност. Специалната група на ЕС 
за разследване е съставена само от международен персонал и е частично базирана в 
Брюксел, за да се засили допълнително независимостта и конфиденциалността на 
процеса. Специалната група на ЕС за разследване беше създадена с пълната подкрепа 
на Европейския съюз и одобрена от Комитета на Съвета по политика и сигурност.

В допълнение към твърденията за отнемане на органи, Специалната група на ЕС за 
разследване ще извърши проверки във връзка с твърдения за незаконно задържане, 
депортиране, прояви на жестокост, изтезания и убийства, както и други престъпления, 
свързани с доклада на Съвета на Европа от януари 2011 г. При разследвания от този вид 
трябва да се спазва най-строга поверителност. Следователно не могат да се разкриват 
подробности от гореспоменатото  разследване, тъй като това би могло да представлява 
сериозна пречка за неговия ход, излагайки също така на опасност живота на 
заподозрените лица и свидетелите.


