
Де Марњак: Још се не зна улога Еулекса на административним прелазима
четвртак, 08 децембар 2011 15:34

БЕОГРАД - Шеф мисије Еулекс на Косову Гзавије де Марњак изјавио је да је споразум
Београда и Приштине о интегрисаном управљању прелазима добар за обе стране, а да
се још не зна какву ће тачно улогу на тим прелазима имати Еулекс, извршну или
посматрачку.

  

Де Марњак, који се јуче у Београду сусрео са председником Србије Борисом Тадићем,
рекао је у интервјуу Танјугу да је споразум о интегрисаном управљању прелазима,
постигнут прошле недеље у Бриселу, "веома добар за обе стране".

  

"Споразум је заснован на најбољим европским стандардима, што је уједно и пут да се на
тим просторима промовише европски приступ", оценио је шеф Еулекса.

  

Де Марњак је поводом различитих тумачења споразума навео да је још рано причати о
тачној улози Еулекса у обављању царинских послова на административним прелазима.

  

Шеф београдског тима Борислав Стефановић тврди да ће Еулекс имати извршну
функцију, док шефица приштинског тима Едита Тахири каже да ће улога Еулекса бити
само посматрачка.

  

"Још је рано рећи каква ће тачно бити улога свих учесника у овом процесу, укључујући и
Еулекс. Сада постоји потреба да се формира радна група и припреми протокол који ће
дефинисати како ће изгледати имплементација тог договора", прецизирао је Де
Марњак.
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На питање да ли је Еулекс током кризе на северу Косова прекорачио свој статусно
неутрални мандат, између осталог и превозећи косовске царинике хеликоптерима на
прелазе Брњак и Јариње, он је одговорио одрично.

  

Не мислим да смо прекорачили мандат, рекао је Де Марњак и додао је и председнику
Тадићу рекао да је радио само оно за шта је имао налог.

  

"Учинио сам оно што је од мене тражено. Припадам ланцу команде и све што радим је у
складу са смерницама које примам", каже Де Марњак.

  

Шеф Еулекса је још једном позвао Србе на северу Косова да у потпуности уклоне
барикаде и додао да је о томе разговарао и са председником Тадићем.

  

"Неопходно је да се Еулексу омогући слобода кретања. Морамо да имамо приступ северу
и свим местима која су од интереса за нас и то сам веома снажно пренео председнику,
јер је слобода кретања кључна да би Еулекс могао да спроводи свој мандат, односно да
ради на имплементацији владавине права", рекао је Де Марњак, који је оценио и да је
састанак са председником био важан као и да је постигнуто разумевање.

  

Упитан да прокоментарише тврдње представника Срба са севера Косова да немају
поверења у Еулекс Де Марњак је рекао да не мисли да сарадња није успостављена.

  

"Знам људе на северу и они знају мене. Имали смо много прилика за разговор, али као
што сам рекао председнику (Тадићу) постоје случајеви у којима уопште не могу да
успоставим или одржим дијалог", рекао је Де Марњак и поновио да је омогућавање
слободе кретања кључно да би се успоставили нормални односи, који су, како истиче,
раније постијали на релацији Срби-Еулекс.

  

У осврту на истрагу нелегалне трговине органима, шеф Еулекса је истакао да је
специјални тим ове мисије почео са радом.
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"Формирали смо специални тим за истрагу и тај тим је почео са радом. Никада не
коментаришем истраге које су у току, мислим да морамо да оставимо људе да раде како
треба сопственим темпом. Могу само да потврдим да је та истрага почела", навео је Де
Марњак.

  

(Танјуг)
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