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БЕОГРАД - Србија очекује да резолуција Савета Европе о извештају Дика Мартија
буде прихваћена са великом већином и да, након тога, буде отворена истрага о
трговини људским органима на Косову, изјавио је данас српски министар Расим
Љајић.

  Љајић је телевизији Б92 рекао да Србија очекује да Еулекс отвори истрагу о трговини
људским органима на Косову и да се утврди пуна истина у вези с тим.   

"Србија инсистира на правном, а не политичком терену. Не улазимо у политичке
реперкусије усвајања резолуције. Нас занима само пуна истина и да кривци одговарају",
рекао је Љајић на питање о извештају Дика Мартија који ће сутра бити на дневном реду
Парламентарне скупштине Савета Европе.

  

"Најважније је да расправа прође како ми оцекујемо и да резолуција добије већину, као и
да не буде релативизована неким амандманима", рекао је Љајић и указао да је Марти у
извештају "апострофирао виновнике злочина".

  

На питање да ли постоји могућност да Хашки трибунал отвори истрагу о трговини
љлудским органима на Косову за које се оптужују припадници бивше ОВК, Љајић је
рекао да се Трибунал тиме неће бавити.

  

Љајић је подсетио да је српско тужилаштво указивало на злочине албанских
екстремиста из редова ОВК, али да то није наилазило на већу пажњу међународне
заједнице све док Дик Марти није представио свој извештај о томе.
  "Та прича је завршена. Трибунал неће подносити нове оптужнице, све истраге су
предате националим судовима, али је (комесар ЕУ за спољну политику и безбедност)
Кетрин Ештон рекла да Еулекс има капацитета за истрагу и ми од њих очекујемо да то
учине", рекао је Љајић, који је и шеф Националног савета за сарадњу с Хашким
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трибуналом.

  

Љајић сматра да би против неких бивших шефова Унмика, попут Сорена Јесена
Петерсена, могла у Хашком трибуналу да буде покренута истрага за непоштовање суда
и опструкције рада истражних органа, јер нису дозвољавали спровођење пуне истраге о
трговини органима на Косову.

  

На питање о сарадњи с Хашким трибуналом, Љајић је рекао да ће главни тужилац Серж
Брамерц 21. фебруара доћи у Србију.

  

Према његовим речима, без конкретних резултата, односно хапшења хашког оптуженика
Ратка Младића, тешко се може очекивати позитиван извештај Брамерца о сарадњи
Србије с Хашким трибуналом.

  

(Бета)
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