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Tárgy: Dusan Nakovic (feltételezhetően német állampolgár) által az „urednik Glasa 
Dijaspore”nevében benyújtott 0416/2012. számú petíció a koszovói háború 
során történt felderítetlen eltűnési esetek kivizsgálásának szükségességéről

1. A petíció összefoglalása

A petícióban foglaltak szerint a koszovói háború során nagy számban tűntek el különböző 
etnikai csoportok tagjai, és ezeket az eseteket máig nem sikerült megoldani. A petíció 
benyújtója úgy véli, hogy ezért részben a német kormány is felelős. A német Bundestag 
petíciós bizottsága, amely a petíciót továbbította, megemlíti, hogy uniós szinten többek között 
az EULEX jelenleg is folytat vizsgálatokat, amelyeket saját részéről teljes körűen támogat.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. július 18. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. február 27.

A petíció benyújtója felveti a Koszovóban eltűnt személyek1, illetve a szervkereskedelem 
súlyos vádjának kérdését, mely szintén szerepel az Európa Tanács (ET) 2011. januári, Dick 
Marty szenátor által készített jelentésében.

                                               
1 Ez a megnevezés nem érinti a jogállással kapcsolatos álláspontokat, továbbá összhangban van az 1244. sz. 
ENSZ BT-határozattal és a Nemzetközi Bíróságnak a koszovói függetlenségi nyilatkozatról szóló véleményével.



PE506.261v01-00 2/2 CM\929935HU.doc

HU

A háborús bűntettek és a szervezett bűnözés gyanúja felmerülő – az ET-jelentésben felsorolt –
eseteinek független bűnügyi kivizsgálása érdekében 2011 szeptemberében a Koszovó 
jogállamiságának megteremtését célzó uniós misszió részeként létrejött az EU különleges 
vizsgálócsoportja (SITF). Az EULEX koszovói felhatalmazása egyes ügykörök – háborús 
bűntettek, etnikai indíttatású bűncselekmények és szervezett bűnözés – tekintetében 
végrehajtó hatáskört is tartalmaz. A SITF személyzete kizárólag nemzetközi, és a folyamat 
függetlenségének és bizalmas jellegének további garantálása céljából a SITF részben 
Brüsszelben települt. A SITF az Európai Unió teljes támogatásával jött létre és élvezi a 
Tanács Politikai és Biztonsági Bizottságának jóváhagyását.

Az állítólagos szervkereskedelemre vonatkozó állításokon kívül a SITF kivizsgálja a 
törvénytelen fogva tartás, deportálás, embertelen cselekedetek, kínzás és gyilkosságok 
gyanúját is, illetve az ET 2011. januári jelentésében felsorolt valamennyi bűncselekményt. A 
hasonló jellegű vizsgálatok megkívánják a legszigorúbb titoktartást. Ezért az említett vizsgálat 
részletei nem hozhatók nyilvánosságra, mivel az súlyosan hátráltathatná magát a vizsgálatot, 
valamint veszélybe sodorhatná a gyanúsítottak és a tanúk életét.


