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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0416/2012, adresată de Dusan Nakovic, presupus de cetățenie germană, 
în numele „urednik Glasa Dijaspore”, privind necesitatea de a investiga 
disparițiile nerezolvate din perioada războiului din Kosovo

1. Rezumatul petiției

Petiția se referă la disparițiile la scară largă ale membrilor diferitelor grupuri etnice din 
perioada războiului din Kosovo, care nu au fost rezolvate până în prezent. El consideră că 
guvernul german poartă o parte din această răspundere. Comisia pentru petiții din cadrul 
Bundestagului german, care a transmis această petiție, face trimitere la anchetele în curs la 
nivel european, și anume la cele efectuate de către EULEX, pe care le sprijină pe deplin.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 18 iulie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 27 februarie 2013

Petiția se referă la persoanele date dispărute în Kosovo1 și la acuzațiile grave privind traficul 
cu organe, incluse și în raportul Consiliului Europei (CoE) din ianuarie 2011 elaborat de 
senatorul Dick Marty.

Pentru a desfășura o anchetă penală independentă cu privire la crimele de război și la 
acuzațiile grave de criminalitate organizată incluse în raportul CoE, în septembrie 2011 s-a 
                                               
1 Această desemnare nu aduce atingere pozițiilor privind statutul și este conformă Rezoluției 
1244 a Consiliului de Securitate al ONU și Avizului CIJ privind declarația de independență a 
Kosovo.
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înființat Grupul special de investigații (SITF), în cadrul misiunii UE de sprijinire a 
supremației legii în Kosovo, EULEX. Mandatul EULEX include responsabilități executive în 
Kosovo în anumite domenii, inclusiv crimele de război, infracțiunile comise din motive etnice 
și criminalitatea organizată. SITF are numai personal internațional și, pentru a consolida și 
mai mult independența și caracterul confidențial al acestui proces, o parte din acesta se află la 
Bruxelles. SITF a fost înființat cu susținerea deplină a Uniunii Europene și a fost sprijinit de 
Comitetul Politic și de Securitate al Consiliului.

În plus față de acuzațiile legate de traficul cu organe, SITF va ancheta acuzațiile privind 
rețineri ilegale, deportări, acte inumane, acte de tortură și crime, precum și orice alte 
infracțiuni, care au legătură cu raportul CoE din ianuarie 2011. Anchetele de acest gen trebuie 
să respecte cel mai înalt grad de confidențialitate. Prin urmare, nu se pot comunica detalii 
legate de această anchetă, deoarece acest lucru ar putea afecta grav ancheta în sine și ar putea, 
de asemenea, să pună în pericol viețile suspecților și ale martorilor.


