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Suġġett: Petizzjoni 0416/2012 imressqa minn Dusan Nakovic, aktarx ta’ ċittadinanza 
Ġermaniża, f’isem urednik Glasa Dijaspore, dwar il-ħtieġa li jiġi investigat l-
għajbien mhux solvut matul il-gwerra tal-Kosovo

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjoni tirreferi għall-għajbien fuq skala kbira ta’ membri ta’ gruppi etniċi differenti 
matul il-gwerra tal-Kosovo, li s’issa għadhom ma ġewx solvuti. Huwa jikkunsidra li l-gvern 
Ġermaniż għandu parti mir-responsabbiltà. Il-kumitat għall-petizzjonijiet tal-Bundestag 
Ġermaniż, li bagħat din il-petizzjoni, jirreferi għall-investigazzjonijiet li għadhom għaddejjin 
fil-livell Ewropew, jiġifieri mill-EULEX, li hu jappoġġja bis-sħiħ.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-18 ta' Lulju 2012. Informazzjoni mitluba mill-Kummissjoni skond 
ir-Regola 202(6).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-27 ta' Frar 2013

Il-petizzjoni tirreferi għall-persuni li ġew irrappurtati nieqsa fil-Kosovo1 u l-allegazzjonijiet 
serji ta' ġbir ta' organi, li ukoll kienu parti mir-rapport tal-Kunsill tal-Ewropa (KtE) ta' Jannar 
2011 tas-Senatur Dick Marty.

Bil-għan li titmexxa investigazzjoni kriminali indipendenti tal-allegazzjonijiet ta' kriminalità 
tal-gwerra u ta’ kriminalità organizzata msemmija fir-rapport tal-KtE, f’Settembru 2011 ġie 
                                               
1 Dan l-isem huwa mingħajr preġudizzju għall-pożizzjonijiet dwar l-istatus, u huwa konformi 
mal-UNSCR 1244/99 u l-Opinjoni tal-QIĠ dwar id-dikjarazzjoni tal-indipendenza tal-
Kosovo.
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stabbilit it-Task Force Investigattiv Speċjali (SITF) tal-UE, bħala parti mill-Missjoni tal-
Unjoni Ewropea għall-Istat tad-Dritt fil-Kosovo, EULEX.  Il-mandat tal-EULEX jinkludi 
responsabilitajiet eżekuttivi fil-Kosovo għal oqsma speċifiċi, li jinkludu d-delitti tal-gwerra, 
id-delitti mmotivati minn etniċità u l-kriminalità organizzata. L-SITF tikkonsisti f’persunal 
internazzjonali biss u bil-għan li tkompli ssaħħaħ l-indipendenza u l-kunfidenzjalità tal-
proċess tal-SITF hija bbażata parzjalment fi Brussell. L-SITF ġiet stabbilita bl-appoġġ sħiħ 
tal-Unjoni Ewropea u ġiet approvata mill-Kumitat Politiku u tas-Sigurtà tal-Kunsill.

Barra mill-allegazzjonijiet dwar il-ġbir ta’ organi, l-SITF se teżamina allegazzjonijiet ta’ 
detenzjoni illegali, deportazzjoni, atti inumani, tortura u qtil, kif ukoll kwalunkwe delitt ieħor, 
relatati mar-rapport tal-KtE ta’ Jannar 2011. Investigazzjonijiet ta’ dan it-tip jeħtieġ li 
jirrispettaw il-livell l-aktar strett ta’ kunfidenzjalità. Għalhekk id-dettalji ta’ din l-
investigazzjoni ma jistgħux jiġu żvelati peress li dan jista’ jxekkel serjament l-investigazzjoni 
bħala tali u jista’ wkoll iqiegħed fil-periklu l-ħajja ta' dawk issusspettati u tax-xhieda.


