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Шеф Еулекса Ив де Кермабон је данас изјавио да је кључно за деловање европске
мисије владавине права на Косову да се нађе решење и за суд у Митровици и рекао да је
о томе синоћ у Бриселу разговарао са српским министром за Космет Гораном
Богдановићем.

  

Замољен од новинара да се осврне на саопштење Богдановића да је он од Де
Кермабона затражио да Еулеx обузда насилне кораке Приштине према Србима јужно од
Ибра, Де Кермабон је узвратио да је Еулекс ухапсио неке нападаче на српске
повратнике на Косово.

  

Де Кермабон, који је Политичко-безбедносни комитет ЕУ известио о раду Еулекса,
рекао је да је веома важна и добра полицијска и правосудна сарадња мисије ЕУ и власти
у Београду.

  

Он је додао да није у мандату Еулекса да се осврће на план Приштине за интеграцију
северног дела Косова, што је Богдановић у саопштењу означио као потпуно
неприхватљиво за Београд и косовске Србе.

  

Шеф Еулекса је нагласио да ће мисија ЕУ наставити истраге за корупцију и
организовани злочин и подвукао да не стоје замерке да то дестабилизује владу у
Приштини.

  

Де Кермабон је тиме поновио одговор на питање, постављено прошлог петка у
Европском парламенту, да ли сматра оправданим захтеве Вашингтона и још неких
западних влада да Еулекс обустави истраге за корупцију зато што то дестабилизује
власт у Приштини.

  

Он је тако данас узвратио и на питање докле ће у влади у Приштини бити министар
оптужен за корупције и организовани криминал и да ли сматра да су приштинске власти
заиста решене да у томе сарађују с Еулексом.
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Шеф Еулекса је потврдио да је с Богдановићем разговарао о сарадњи са српским
властима на пољима полиције и царине, али је додао да о питању мобилне телефоније
за косовске Србе није било речи.

  

Де Кермабон је објаснио да је сарадња и размена информација са Србијом, Црном
Гором и Македонијом у секторима полиције и царине јако важна зато што поспешује
сузбијање организованог криминала и корупције у региону.

  

Савет министара ЕУ је данас до половине 2012. продужио мандат Еулексу, а Де
Кермабон је рекао да је спреман да настави да ради на положају шефа Еулекса.

  

(Бета)
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