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ПРИШТИНА – Приштински лист „Коха диторе” преноси данас да се очекује да ће Савет
Европе усвојити резолуцију којом ће подржати извештај Дика Мартија док Турска и
Албанија покушавају амандманима да „отупе оштрицу” тврдњи известиоца СЕ.

  

„Нацрт резолуције је прилично негативан по Косово. Албанија и Турска покушавају да је
амандманима побољшају. Они покушавају да из резолуције буду уклоњене речи ‘докази’
и ‘чињенице’ замењујући их речима ‘сумње’ и ‘приче’”, пише лист.

  

Албанска делегација у Савету Европе покушава да у резолуцију убаци измене као што су
неприхватање до сада спроведених истрага, њихово довођење у сумњу као већ
доказане чињенице, одбацивање констатација у којима се говори о сарадњи албанских
и косовских власти, као и убацивање позива Еулекс-у да спроведе нову истрагу.

  

Амандман који има исте циљеве је представила и делегација Турске, док се
представници две земље труде да придобију што већу подршку међу парламентарцима
разних земаља како би успели да те измене убаце у резолуцију.

  

Амандмани Албаније и Турске предати су Комитету за правна питања .

  

Очекује се да ће комитет јутрос донети одлуку да ли ће они ући у нацрт резолуције, док
ће у случају да одлука буду негативна они бити одвојено послати скупштини на гласање.

  

Лист „Зери” пред данашњу расправу у Стразбуру преноси да је косовским званичницима
дозвољено да буду само гости. У делегацији са Косова је Енвер Хоџај, одлазећи
министар за образовање, који ће имати статус госта, а никако представника Косова.
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Лист наводи да су јуче, првога дана заседања ПС СЕ косовски Албанци и они из
Албаније, непрестано трчали по ходницима Савета Европе како би лобирали против
извештаја који, како истиче „Зери”, албански народ приказује као племенско друштво док
представнике ОВК приказује као криминалце који су убијали цивиле и њихове органе
продавали на међународном црном тржишту.

  

(Танјуг)
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