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Известилац Савета Европе Дик Марти присуствоваће у суботу у Београду расправи и
усвајању резолуције о илегалној трговини органима на Косову, потврђено РТС-у.

Потпредседник парламентарне скуштине ОЕБС-а Рикардо Миљори потврдио је за РТС
да ће шеф Комитета Савета Европе за истрагу о трговини са људским органима Дик
Марти доћи у Београд у суботу.

Марти ће, са шефом српске дипломатије Вуком Јеремићем, присуствовати расправи и
усвајању Резолуције коју је Србија предложила о илегалној трговини људским органима
на Косову.

Миљори је уверен да ће Парламентарна скупштина ОЕБС-а усвојити Резолуцију Србије и
наглашава важност коју та Резолуција има за читаву Еворпу.

Истовремено, шеф делегације Холандије у Парламентарној скупштини ОЕБС-а Чешкун
Черуз изјавио је Танјугу да ће та земља подржати резолуцији о трговини људским
органима, коју је поднела Србија и оценио да се ради о стравичним злочинима којима се
мора стати на пут.

"Потребно је да свих 56 земаља чланица ОЕБС-а упути политички сигнал против
трговине људским органима. Морамо уложити сву енергију и политичку вољу у борби
против тог облика криминала", рекао је Черуз.

"Подржали смо ово додатно питање на седници Парламентарне скупштине ОЕБС.
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Трговина органима је стравичан злочин, којем треба стати на пут", додао је Черуз.

Черуз сматра да треба размотрити на који начин би борба против тога била ефикасна,
као и да би конкретне акције требало да буду преточене у закон.

Хитно спровођење истраге

У нацрту резолуције о "Борби против нелегалне трговине људским органима", који је
стални комитет Парламентарне скупштине ОЕБС-а прихвато за разматрање, а у који је Т
анјуг
имао увид, тражи се хитно спровођење свеобухватне и независне међународне истраге,
под окриљем и мандатом УН, о отмицама и злочинима, чији је циљ било уклањање и
продаја људских органа на Косову и Метохији током 1999. године и непосредно након
тога.

У резолуцији се УНМИК и Еулекс позивају на сарадњу, као и релевантне националне
институције, како би се доставиле све информације, чињенице и документа о злочинима
у вези са отмицама људи и трговином органима са простора Косова и Метохије.

У том документу се осуђује свака делатност чији је циљ нелегална трговина органима и
деловање организованих криминалних група, које на тај начин угрожавају људске
животе, њихов интегритет и основна људска права, посебно у ситуацијама када су
отмице етнички, верски, расно и политички мотивисане.

Резолуцијом се позивају чланице ОЕБС-а на борбу против организованих криминалних
група, које се баве тим активностима и препоручује ближа сарадња у размени
информација и ефикаснијем деловању институција чланица ОЕБС-а у борби против
трговине органима.

Годишње, 20. по реду заседање ПС ОЕБС почело је јуче у Београду и трајаће до
недеље.
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