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Betreft: Verzoekschrift 0416/2012, ingediend door Dusan Nakovic (vermoedelijk 
Duitse nationaliteit), namens Urednik Glasa Dijaspore, over de noodzaak om 
onopgeloste verdwijningen tijdens de oorlog in Kosovo te onderzoeken

1. Samenvatting van verzoekschrift

In dit verzoekschrift wordt gewezen op de grootschalige verdwijningen van mensen uit 
verschillende etnische groeperingen tijdens de oorlog in Kosovo, die tot op de dag van 
vandaag niet zijn opgelost. Indiener is van mening dat de Duitse regering een deel van de 
verantwoordelijkheid op zich moet nemen. De verzoekschriftencommissie van de Bondsdag, 
die dit verzoekschrift heeft doorgestuurd, verwijst naar lopende onderzoeken op Europees 
niveau, die onder andere worden uitgevoerd door EULEX, die zij van ganser harte steunt.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 18 juli 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 27 februari 2013

Dit verzoekschrift gaat over opgegeven vermiste personen in Kosovo1 en de ernstige 
aantijgingen van orgaanhandel, die ook deel uitmaakten van het verslag van de Raad van 
Europa van januari 2011 dat was opgesteld door senator Dick Marty.

Teneinde een onafhankelijk strafonderzoek in te stellen naar de beschuldigingen over 

                                               
1 Dit woordgebruik laat de standpunten over de status van Kosovo onverlet, en is in overeenstemming met 
Resolutie 1244/99 van de VN-Veiligheidsraad en het advies van het Internationaal Gerechtshof over de
onafhankelijkheidsverklaring van Kosovo.
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oorlogsmisdaden en georganiseerde misdaad die gedaan zijn in het verslag van de Raad van 
Europa, is er in september 2011 een speciale EU-onderzoekstaskforce (SITF) opgericht, die 
deel uitmaakt van de rechtsstaatmissie van de EU in Kosovo, EULEX. Het mandaat van 
EULEX omvat uitvoerende verantwoordelijkheden in Kosovo voor specifieke terreinen, zoals 
oorlogsmisdaden, misdaden op etnische gronden en georganiseerde misdaad. De SITF bestaat 
uitsluitend uit internationaal personeel, en teneinde de onafhankelijkheid en de 
vertrouwelijkheid van het proces verder te versterken, heeft de SITF tevens een standplaats in 
Brussel. De EU stond volledig achter de oprichting van de SITF en ook het politieke en 
veiligheidscomité van de Raad hechtte er zijn goedkeuring aan.

De SITF zal een onderzoek instellen naar de beschuldigingen over orgaanhandel, 
onrechtmatige opsluiting, deportatie, mensonterende handelingen, foltering en moorden en 
eventuele andere misdaden die genoemd zijn in het verslag van de Raad van Europa uit 
januari 2011. Dergelijke onderzoeken moeten voldoen aan het meest strikte niveau van 
vertrouwelijkheid. Daarom mogen details van dit onderzoek niet naar buiten worden gebracht, 
aangezien dit het onderzoek in de weg kan staan en ook het leven van verdachten en getuigen 
in gevaar kan brengen.


