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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0416/2012, του Dusan Nakovic, πιθανώς γερμανικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος του εκδότη της Glasa Dijaspore, σχετικά με την ανάγκη 
διερεύνησης ανεξιχνίαστων εξαφανίσεων κατά τη διάρκεια του πολέμου στο 
Κόσσοβο

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφορά έχει θέμα τις μείζονος κλίμακας εξαφανίσεις μελών διαφόρων εθνοτικών ομάδων 
κατά τη διάρκεια του πολέμου του Κοσόβου, οι οποίες μέχρι σήμερα δεν έχουν εξιχνιαστεί. 
Θεωρεί ότι η γερμανική κυβέρνηση έχει ένα μέρος της ευθύνης. Η Επιτροπή Αναφορών του 
Γερμανικού Ομοσπονδιακού Κοινοβουλίου, η οποία μεταβίβασε την εν λόγω αναφορά, 
αναφέρεται σε συνεχιζόμενες έρευνες σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ήτοι από την EULEX, τις 
οποίες υποστηρίζει ανεπιφύλακτα.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 18 Ιουλίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 27 Φεβρουαρίου 2013

Αντικείμενο της παρούσας αναφοράς είναι οι αγνοούμενοι στο Κόσοβο1 και οι σοβαρές 
κατηγορίες για αφαιρέσεις οργάνων, οι οποίες αποτέλεσαν επίσης αντικείμενο έκθεσης του 
Συμβουλίου της Ευρώπης υποβληθείσας από τον γερουσιαστή Dick Marty τον Ιανουάριο του 
                                               
1 Η ονομασία αυτή χρησιμοποιείται με την επιφύλαξη των θέσεων ως προς το καθεστώς και 
συνάδει με την Απόφαση αριθ. 1244 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και 
τη γνωμοδότηση του Διεθνούς Δικαστηρίου σχετικά με τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας του 
Κοσσυφοπεδίου.
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Προκειμένου να διενεργηθεί ανεξάρτητη εγκληματολογική έρευνα όσον αφορά τα εγκλήματα 
πολέμου και τις κατηγορίες οργανωμένου εγκλήματος που περιλαμβάνονται στην έκθεση του 
Συμβουλίου της Ευρώπης, συστάθηκε τον Σεπτέμβριο του 2011 η Ειδική Ερευνητική Ομάδα 
Εργασίας (ΕΕΟΕ) της ΕΕ, ως μέρος της αποστολής της ΕΕ για την επιβολή του κράτους 
δικαίου στο Κόσοβο (EULEX). Η εντολή της EULEX περιλαμβάνει εκτελεστικές 
αρμοδιότητες στο Κόσοβο για ειδικούς τομείς, μεταξύ των οποίων τα εγκλήματα πολέμου, τα 
εγκλήματα με εθνοτικά κίνητρα και το οργανωμένο έγκλημα. Η ΕΕΟΕ απαρτίζεται 
αποκλειστικά από διεθνές προσωπικό και προκειμένου να ενισχυθεί περαιτέρω η 
ανεξαρτησία και ο εμπιστευτικός χαρακτήρας της διαδικασίας, η ΕΕΟΕ έχει εν μέρει την 
έδρα της στις Βρυξέλλες. Η ΕΕΟΕ δημιουργήθηκε με την πλήρη στήριξη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Πολιτικής και Ασφαλείας του Συμβουλίου.

Εκτός από τις κατηγορίες για αφαιρέσεις οργάνων, η ΕΕΟΕ θα διερευνήσει κατηγορίες για 
παράνομες κρατήσεις, απελάσεις, απάνθρωπες πράξεις, βασανιστήρια και δολοφονίες, καθώς 
και για οποιαδήποτε άλλη εγκληματική πράξη που συνδέεται με την έκθεση που εκπόνησε το 
Συμβούλιο της Ευρώπης το 2011. Στις έρευνες αυτές πρέπει να τηρείται το υψηλότερο 
δυνατό επίπεδο εμπιστευτικότητας.  Για αυτόν τον λόγο δεν είναι δυνατόν να αποκαλυφθούν 
λεπτομέρειες σχετικά με τις έρευνες, καθώς κάτι τέτοιο θα μπορούσε να παρεμποδίσει τις 
ίδιες τις έρευνες και να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή υπόπτων και μαρτύρων.


