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Еулекс је после преговора о полицијском протоколу са Србијом упутио још један захтев
косовској влади да одобри преговоре са Србијом о царинама, односно у вези са
олакшицама везаним за слободну трговину, преноси приштинска штампа.

  

Коха диторе наводи да, као и у случају полиције, када је Еулекс тражио да преговара и
потпише Протокол о сарадњи са Србијом у борби против криминала, за царине је
тражио увид у податке о случајевима кршења споразума ЦЕФТА од стране Србије и
Босне и Херцеговине у трговини са Косовом.

  

Најава новог споразума уследила је свега дан, пошто су активисти косовског покрета за
самоопредељење "Ветевендосје" полупали тридесетак Еулексових возила у знак
протеста због протокола о полицијској сарадњи.

  

Извори листа из косовске владе су листу изјавили да је Еулекс властима у Приштини
упутио молбу за добијање сагласности за почетак разговора са Србијом о проблемима
трговинских веза.

  

Заменик косовског премијера Хајредин Кучи каже да ће захтев бити размотрен, а
директор царине Наим Хуруглица, најављује да ће Еулексу бити дозвољен увид у
податке само за потребе контроле, али не и за преговоре са Србијом.

  

Истовремено, премијер и председник Косова дали су, суштински, опречне изјаве о
полицијском протоколу, пошто је Хашим Тачи рекао да је "тај споразум мртав", док су
сарадници Фатмира Сејдиуа нагласили да су у току разговори који би могли
резултирати компромисним решењем. 

  

Суштину проблема, према лидерима покрета "Ветевендосје", представља мандат
Еулекса, али и српско инсистирање на поштовању резолуције 1244 Савета безбедности
Уједињених нација, маргинализацији Ахтисаријевог плана и плану у шест тачака о коме
су се договорили Србија и шеф УН Бан Ки Мун.
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"Према протоколу чије су потписивање најавили Еулекс и Београд, граница између
Косова и Србије названа је административном линијом, а не границом или међудржавном
границом", рекао је активиста покрета Глаук Коњуфца, "што наводи на закључак да је
мандат Еулекса, суштински, исти као и онај који је резолуцијом 1244 припао УНМИК-у".

  

"Еулекс, вероватно, више пажње полаже на имиџ, али су те две мисије, суштински, у 90
одсто мандата исте", рекао је Коњуфца.

  

Косовска полиција ухапсила је после нереда укупно 22 особе.

  

Мисија ЕУ на Косову, која је распоређена прошлог октобра, осудила је насиље,
наглашавајући да такви протести показују да организатори немају претеран интерес за
мирне демонстрације као саставног дела демократског друштва.

  

(РТС)
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