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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0416/2012 af Dusan Nakovic, formodet tysk statsborger, for urednik 
Glasa Dijaspore, om behovet for efterforskning af uopklarede forsvindinger under 
krigen i Kosovo

1. Sammendrag

Andragendet henviser til de mange forsvundne medlemmer af forskellige etniske grupper 
under krigen i Kosovo, hvis skæbne stadig ikke kendes. Andrageren mener, at den tyske 
regering må være medansvarlig. Den tyske Forbundsdags udvalg for andragender, som har 
videresendt dette andragende, henviser til igangværende efterforskning på europæisk plan, 
bl.a. af EULEX, som det helhjertet støtter.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 18. juli 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 27. februar 2013

"Andragendet drejer sig om angiveligt forsvundne personer i Kosovo og de alvorlige påstande 
om organhøst, som også indgik i Europarådets rapport fra januar 2011 af senator Dick Marty.

Med henblik på at foretage en retfærdig og uafhængig efterforskning af de påstande om 
krigsforbrydelser og organiseret kriminalitet, der er indeholdt i Europarådets rapport, blev 
EU's Special Investigative Task Force (SITF) oprettet i september 2011 som en del af EU's 
retsstatsmission i Kosovo, EULEX. EULEX' mandat omfatter udøvende beføjelser i Kosovo 
på specifikke områder, bl.a. krigsforbrydelser, etnisk motiverede forbrydelser og organiseret 
kriminalitet. SITF har kun internationale medarbejdere og har henblik på yderligere at styrke 
processens uafhængighed og fortrolighed delvis base i Bruxelles. SITF blev oprettet med fuld 
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støtte fra EU og er blevet godkendt af Rådets Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komité.

SITF vil ud over påstandene om organhøst undersøge påstande om ulovlig tilbageholdelse, 
udvisning, umenneskelige handlinger, tortur og drab samt eventuelle andre forbrydelser, som 
er nævnt i Europarådets rapport fra januar 2011. Denne form for efterforskning skal 
nødvendigvis foretages i streng fortrolighed. Der kan derfor ikke gives oplysninger om 
detaljerne i efterforskningen, da dette kunne lægge alvorlige hindringer i vejen for 
efterforskningen som sådan og også kunne bringe mistænkte personers og vidners liv i fare."


