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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0416/2012, ko urednik Glasa Dijaspore vārdā iesniedza 
(iespējams) Vācijas valstspiederīgais Dusan Nakovic, par to, ka ir vajadzīgs 
izmeklēt neatrisinātos bezvēsts pazušanas gadījumus Kosovas kara laikā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs runā par daudziem dažādu etnisko grupu pārstāvju bezvēsts 
pazušanas gadījumiem Kosovas kara laikā, kas vēl līdz šim nav atrisināti. Viņš uzskata, ka 
Vācijas valdība ir daļēji atbildīga. Vācijas Bundestāga Lūgumrakstu komiteja, kas pārsūtīja šo 
lūgumrakstu, atsaucas uz notiekošām Eiropas līmeņa izmeklēšanām, kuras īsteno EURLEX, 
un šī komiteja pilnībā atbalsta šīs izmeklēšanas.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 18. jūlijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 27. februārī

Lūgumrakstā tiek runāts par reģistrētajām Kosovā1 bezvēsts pazudušajām personām un 
nopietnajiem pieņēmumiem attiecībā uz orgānu tirdzniecību, kas tika minēti senatora Dick 
Marty sagatavotajā Eiropas Padomes 2011. gada janvāra ziņojumā.

Lai veiktu neatkarīgu kriminālizmeklēšanu attiecībā uz Eiropas Padomes ziņojumā 
minētajiem pieņēmumiem par kara noziegumiem un organizēto noziedzību, ES Tiesiskuma 
misijas Kosovā (EULEX) sastāvā 2011. gada septembrī tika izveidota ES Īpašā izmeklēšanas
                                               
1 Šis nosaukums neskar nostājas par statusu un atbilst ANO DP Rezolūcijai Nr. 1244/99 un 
Starptautiskās Tiesas atzinumam par Kosovas neatkarības deklarāciju.
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darba grupa (SITF). EULEX pilnvarās Kosovā ietilpst izpildu funkcijas attiecībā uz konkrētām 
jomām, starp kurām ir kara noziegumi, noziegumi ar etnisku motivāciju un organizētā 
noziedzība. SITF sastāv tikai no starptautiskā personāla, un, lai pastiprinātu šā procesa 
neatkarību un uzticību tam, minētā grupa ir daļēji izvietota Briselē. SITF tika izveidota ar 
pilnīgu Eiropas Savienības atbalstu, un to ir apstiprinājusi Padomes Politikas un drošības 
komiteja.

Līdz ar pieņēmumiem par orgānu tirdzniecību SITF izmeklēs arī pieņēmumus par nelikumīgu 
aizturēšanu, izraidīšanu, necilvēcīgu rīcību, spīdzināšanu, slepkavībām, kā arī par citiem 
noziegumiem, kas minēti Eiropas Padomes 2011. gada janvāra ziņojumā. Šāda veida 
izmeklēšanā ir jāievēro visstingrākā konfidencialitāte. Tādēļ nevar darīt zināmas šīs 
izmeklēšanas detaļas, jo tas varētu nopietni traucēt izmeklēšanu kopumā, kā arī apdraudēt gan 
aizdomās turēto personu, gan liecinieku dzīvību.


