
Представнички дом Конгреса САД једногласно усвојио резолуцију којом се од "Србије захтева да реши случај убиства тројице браће Битићи"; Пацоли, Тачи и Харадинај поздравили ову одлуку
среда, 23 октобар 2019 14:40

Представнички дом Конгреса САД у пуном саставу по први пут је једногласно усвојио
резолуцију, којом се од Србије захтева да реши случај убиства тројице браће Битићи -
Илија, Агрона и Мехмета, а резолуцију сада треба да усвоји и Сенат.

  Резолуцију број 32 је у априлу ове године поново поднео конгресмен Ли Зелдин из
Њујорка, а усвојио ју је Одбор за спољну политику Представничког дома 17. јула.   

У документу се наводи се да од напретка у решавању тог случаја треба да зависи
развитак односа Сједињених Држава и Србије, јавља Глас Америке.
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  "Неприхватљиво је да ниједна особа никада није проглашена кривом за убиство браћеБитићи или било којих других злочина повезаних са њиховом смрћу и да се нико несуочава са оптужбама за те злочине", наводи се у резолуцији.  Србија би, према резолуцији, решење тог убиства требало да постави као приоритет заистрагу и кривично гоњење оних за које верују да су одговорни за тај злочин.  "Влада Србије и њена релевантна министарства и канцеларије, укључујући иТужилаштво за ратне злочине Србије, требало би да поставе као приоритет истрагу икривично гоњење званичника за које се верује да су одговорни за те смрти", указује се утексту документа.  Наводи се да Горан Радосављевић Гури, некадашњи командант полицијске јединицеЖандармерија, ради као консултант једне фирме у Београду, а такође је и високопозиционирани члан владајуће Српске напредне странке, чији је председник уједно ипредседник Србије Александар Вучић.  У реакцији на усвајање резолуције породица убијене браће Битићи захвалила се наангажману америчким конгресменима Елиоту Енгелу и Лију Зелдину, а сада и читавомПредставничком дому, због чињенице да им "дају снагу, која им је неопходна да наставеда се боре за правду".  "Надамо се да ће специјални представник за Западни Балкан Метју Палмер и специјалниизасланик за преговоре Београда и Приштине Ричард Гренел чути ове гласове и у свомраду поставити као приоритет случај браће Битићи и правду за жртве ратних жлочина.Конгрес је данас показао да се жртве не могу игнорисати", пише у саопштењу породицеБитићи.  Браћа Мехмет, Агрон и Илија Битићи ухапшени су 1999. године на уласку у Србију због,како су тврдили тадашње власти Србије, нелегалног преласка границе, да би поодслужењу казне били пуштени из затвора, а потом убијени.  Њихова тела су откривена јула 2001. године у масовној гробници у Петровом Селу, уисточној Србији на подручју базе коју је контролисала јединица под командом ГоранаРадосављевића Гурија. Тела су пронађена са везаним рукама и са ранама од испаљенихметака на потиљку.  Двојица полицајаца оптужених за помагање у убиству браће Битићи, Сретен Поповић иМилош Стојановић, су према одлуци одељења Вишег суда у Београду за ратне злочинеослобођени кривице. Суд је навео да нема доказа о њиховој умешаности у убиствапочињена јула 1999. године, подсећа Глас Америке.  Баџет Пацоли: Вучић одговоран за решавање случаја убиства браће Битићи  Министар спољних послова Косова Беџет Пацоли поздравио је једногласну одлукуПредставничког дома Конгреса САД да усвоју резолуцију, у којој се од Србије захтева дареши случај убиства тројице браће Битићи и нагласио да одговорни морају битиизведени пред лице правде.  
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    Пацоли је на свом Твитер налогу написао да је председник Србије Александар Вучићодговоран за решавање случаја убиства браће Битићи, преноси Косово онлајн.  Председник и премијер Косова, Хашим Тачи и Рамуш Харадинај такође супоздравили резолуцију Представничког дома Конгреса САД о неопходностирасветљавања убиства држављана САД, брац́е Битићи, 1999. године у Србији.  "Поздрављам усвајање резолуције 'Битићи' којим се изражава незадовољствокашњењем Србије у кажњавању криваца за убиство брац́е Битићи од српског државногапарата 1999. године", написао је Тачи на фејсбуку.  Према његовим речима, резолуција омогуц́ава да се то питање покрене на највишиминстанцама САД, али је то такодје доказ да су САД јединствене по питању Косова, безпартијских разлика.  "То је охрабрење за нас да наставимо да тражимо правду за све жртве српског режимана Косову и да ће се правда за брац́у Битићи коначно успоставити", написао је он.  (Фонет, Н1)    
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