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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0416/2012 dėl poreikio tirti neatskleistus dingimo atvejus per 
Kosovo karą, kurią pateikė, kaip manoma, Vokietijos pilietis Dusan Nakovic 
„Urednik Glasa Dijaspore“ vardu

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas nurodo didelio masto įvairių etninių grupių atstovų dingimo atvejus per 
Kosovo karą, kurie iki šiol neatskleisti. Jis mano, kad Vokietijos vyriausybei tenka dalis 
atsakomybės. Vokietijos Bundestago peticijų komitetas, kuris persiuntė šią peticiją ir kuris 
visiškai ją palaiko, nurodo Europos lygmeniu, inter alia, EURLEX atliekamus tyrimus.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. liepos 18 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. vasario 27 d.

„Peticijoje kalbama apie dingusius asmenis Kosove1, joje pareikšta rimtų įtarimų dėl organų 
transplantacijos, tai taip pat nurodyta 2011 m. sausio mėn. senatoriaus Dicko Marty 
parengtoje Europos Tarybos (ET) ataskaitoje.

Siekiant atlikti nepriklausomą kriminalinių karo nusikaltimų ir ET ataskaitoje išdėstytų su 
organizuotu nusikalstamumu susijusių teiginių tyrimą, 2011 m. rugsėjo mėn. buvo įsteigta ES 
specialiųjų tyrimų darbo grupė, priklausanti ES teisinės valstybės misijai Kosove (EULEX).
EULEX įgaliojimai apima vykdomąsias pareigas Kosove, susijusias su konkrečiomis sritimis, 
                                               
1 Šis pavadinimas nekeičia pozicijų dėl statuso ir atitinka JT ST rezoliuciją 1244 bei Tarptautinio Teisingumo 
Teismo nuomonę dėl Kosovo nepriklausomybės deklaracijos.
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įskaitant karo nusikaltimus, su tautinėmis mažumomis susijusius nusikaltimus ir organizuotą 
nusikalstamumą. ES specialiųjų tyrimų darbo grupę sudaro tik tarptautinis personalas; kad 
šios darbo grupės vykdomos veiklos nepriklausomumas ir konfidencialumas būtų dar 
didesnis, ji iš dalies veikia Briuselyje. Europos Sąjunga visiškai pritarė sumanymui steigti šią 
darbo grupę, ją patvirtino Tarybos politinis ir saugumo komitetas.

ES specialiųjų tyrimų darbo grupė nagrinės ne tik pareikštus įtarimus dėl organų 
transplantacijos, bet ir dėl neteisėto kalinimo, išsiuntimo, nežmoniškų veiksmų, kankinimų ir 
žudymo, taip pat dėl kitų 2011 m. sausio mėn. ET ataskaitoje nurodytų nusikaltimų. Atliekant 
tokio pobūdžio tyrimus reikia užtikrinti didžiausią konfidencialumą. Todėl negalima viešinti 
išsamios informacijos apie šį tyrimą, nes tai gali labai pakenkti pačiam tyrimui ir kelti grėsmę 
liudytojų bei įtariamųjų gyvybei.“


