
CM\929935PL.doc PE506.261v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Petycji

27.2.2013

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0416/2012, którą złożył Dusan Nakovic (prawdopodobnie Niemcy) 
w imieniu redaktora Glasa Dijaspore, w sprawie dochodzenia dotyczącego 
niewyjaśnionego zniknięcia osób podczas wojny w Kosowie

1. Streszczenie petycji

Składający petycję odnosi się do zniknięcia znaczącej liczby osób z różnych grup etnicznych, 
do którego doszło podczas wojny w Kosowie, co do dziś nie zostało wyjaśnione. Uważa on, 
że rząd niemiecki ponosi w tej sprawie część odpowiedzialności. Komisja petycji 
niemieckiego Bundestagu, która przekazała petycję, powołuje się na prowadzone obecnie 
dochodzenie na szczeblu europejskim, np. przez EULEX, które w pełni popiera.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 18 lipca 2012 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 27 lutego 2013 r.

Petycja odnosi się do zgłoszonych zaginionych osób w Kosowie i poważnych zarzutów 
dotyczących nielegalnego pobierania organów do przeszczepów, co stanowiło również część 
sprawozdania Rady Europy (CoE) ze stycznia 2011 r. sporządzonego przez senatora Dicka 
Marty'ego.

W celu przeprowadzenia niezależnego dochodzenia w sprawie zarzutów dotyczących zbrodni 
wojennych i przestępczości zorganizowanej, które pojawiły się w sprawozdaniu Rady 
Europy, ustanowiono we wrześniu 2011 r. unijną specjalną dochodzeniową grupę zadaniową 
(SITF) jako część misji UE w zakresie praworządności w Kosowie (EULEX). Mandat 
EULEX obejmuje obowiązki wykonawcze w Kosowie w odniesieniu do konkretnych 
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obszarów, które dotyczą zbrodni wojennych, zbrodni o podłożu etnicznym i przestępczości 
zorganizowanej. W skład SITF wchodzie jedynie personel międzynarodowy, a w celu 
dalszego wzmocnienia niezależności i poufności postępowania, SITF jest ulokowana 
częściowo w Brukseli. SITF została ustanowiona przy pełnym poparciu Unii Europejskiej i 
zatwierdzona przez Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa Rady.

Oprócz zarzutów o nielegalne pobieranie organów do przeszczepów, SITF zbada zarzuty 
bezprawnego zatrzymania, deportacji, nieludzkiego traktowania, torturowania i zabójstw, a 
także wszelkich innych zbrodni w odniesieniu do sprawozdania Rady Europy ze stycznia 
2011 r. Dochodzenia tego rodzaju muszą być prowadzone przy zachowaniu najwyższego 
stopnia poufności. Dlatego szczegóły tego dochodzenia nie mogą zostać ujawnione, ponieważ 
mogłoby to w poważny sposób zaszkodzić samemu śledztwu, jak i zagrozić życiu 
podejrzanych i świadków.


