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ХАГ – Главни тужилац Хашког трибунала Серж Брамерц изјавио је да не доводи у сумњу
вољу српских власти да ухапсе преостала два хашка бегунца Ратка Младића и Горана
Хаджића, али да остаје питање зашто и поред свих активности они нису ухапшени.

  

Тужилац је на конференцији за новинаре који бораве у посети Хашком трибуналу у
организацији Мисије ОЕБС у Србији напоменуо да још није завршио писање извештаја о
сарадњи Србије с Трибуналом, који ће крајем месеца поднети Савету безбедности
Уједињених нација и да је још рано за изношење закључка.

  

"Још је рано за процене и закључке о сарадњи. Још увек контактирам оперативне
службе акционог тима и са њима разговарам и не могу да говорим о коначном садржају
извештаја о сарадњи", рекао је Брамерц.

  

Брамерц је додао да је задовољан сарадњом са Националним саветом за сарадњу са
Хашким трибуналом, али да је, како је рекао, много теже дати техничку оцену о потрази
за бегунцима.

  

Према његовим речима, тужилаштво тежи да у свом извештају о сарадњи буде што више
"техничко" у опису сарадње, док ће надлежнима у Европи оставити да дају политичку
оцену о испуњењу услова Србије за улазак у Европску унију.

  

Тужилац је истакао и да заговара механизам условљавања приликом одлуке о
проширењу ЕУ.

  

"Ја као грађанин Европе сматрам да је условљавање на месту, јер онај ко жели да буде
део европске заједнице треба да испуни услове као што су владавина права, борба
против криминала...", рекао је главни хашки тужилац.

  

Тужилац је напоменуо да не може да орочи очекивање када ће неко бити ухапшен, али
да је, како је рекао, обазриво оптимистичан и реалистичан по питању хапшења
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преостала два хашка оптуженика.

  

"Када радите довољно напорно и имате трагове који воде у једном смеру, онда се мора
доћи до успеха", казао је Брамерц.

  

Брамерц је потврдио да ће се Младићу и Хаџићу судити по такозваном резидуалном
механизму који ће бити успостављен после затварања Хашког трибунала уколико они
буду ухапшени по престанку рада тог суда.

  

Пре почетка конференције, која је трајала готово сат и по времена, Брамерц се руковао
и упознао са свим новинарима и пожелео им добродошлицу.

  

(Tанјуг)
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