
Еулекс: Нисмо склопили споразум који би нам омогућио слободан приступ северу КиМ
понедељак, 20 фебруар 2012 20:03

КОСОВСКА МИТРОВИЦА - Мисија Еулекса саопштила је данас да није склопила ниједан
споразум који, наводно, под одређеним условима, тој мисији омогућава пун приступ
северу Косова, нити ће такав споразум склопити.

  

О слободи кретања се не може преговарати, наводи се у саопштењу, поводом извештаја
који су се протекле седмице појавили у медијима и у којима се помиње наводни споразум
постигнут 24. јануара.

  

Према писању медија, џиповима Еулекса омогућено је да у колони с возилима Кфора
дођу до административних прелаза Јариње и Брњак на северу Косова.

  

Мисија жели да појасни да, насупрот извештајима у штампи и упркос дуготрајном ставу
Еулекса, њихове екипе још немају сталан и безуслован приступ северу.

  

"Иако су неки наши конвоји могли да дођу до прелаза, стање, посебно у северном делу
Митровице, остаје непромењено уз само ограничен и/или повремен приступ. Мисију
посебно забрињава опструкција Окружног суда у Митровици, која свима ускраћује
владавину права", наводи се у саопштењу.

  

Еулекс заједно са Кфором инсистира на слободном и безусловном приступу без
одлагања, да би, како се наводи у саопштењу, мисија ЕУ могла да настави свој редован
и пресудан рад у области владавине права.

  

Портпарол Еулекса Ирина Гудељевић изјавила је Танјугу претходне седмице да су
поједине њихове екипе успеле путем да стигну на смену на административним
прелазима Јариње и Брњак, али је и тада поновила да "слободан приступ мора бити у
потпуности успостављен".
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Претходно је председник општине Зубин Поток Славиша Ристић изјавио Танјугу да је
припадницима Еулекса однедавно омогућено да у колони са возилима Кфора стигну
друмским путем до административног прелаза Брњак на крајњем северу Косова.

  

Ристић је објаснио да је услов за то био да припадници Еулекса својим возилима не
превозе косовске царинике на административни прелаз Брњак и да је однедавно
омогућено да по два џипа Еулекса у колони са Кфором стигну магистралним путем до
овог прелаза.

  

Гудељевићева је, међутим, и тада указала да Еулекс и даље има ограничено кретање на
северу Косова посебно наводећи тешкоће у путовању до Окружног суда у Косовској
Митровици.

  

"Еулексови службеници су присутни на прелазима на северу (1 и 31; Јариње и Брњак).
Оба прелаза су функционална, међутим, због барикада, људи, роба и возила туда
пролазе само с времена на време. Еулекс такође учествује и у полицијским патролама",
објаснила је она.

  

Еулексу је након избијања кризе на северу Косова прошлог лета била ускраћена
слобода кретања у овом делу Косова пошто су локални Срби онемогућавали пролазак
возилима мисије ЕУ, јер је Еулекс наводно њима превозио косовске царинике на прелазе
на северу покрајине.

  

Од тада је мисија ЕУ на Косову своје особље до административних прелаза Брњак и
Јариње превозила искључиво хеликоптерима, јер су покушаји да се друмским путем
стигне на одредиште завршавали на барикадама које су Срби постављали на путевима.

  

Портпаролка Еулекса је пре недељу дана поновила захтев за безусловни и стални
приступ северу Косова мора бити поново успостављен, како би активности владавине
права биле настављене.

  

"Слобода кретања мора бити поново успостављена како за локално становништво тако и
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за међународно присуство. Они који су поставили барикаде треба и да их уклоне.
Слобода кретања има суштински значај за побољшање владавине права који је у
користи обичних људи", рекла је Гудељевић Танјугу.

  

У међувремену два административна прелаза на северу Косова Срби и даље држе у
блокади тако да се на север Косова стиже заобилазним путевима, којима је кретање
отежано, нарочито последних месец дана због снега и ниских температура.

  

(Танјуг)
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