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Шеф Еулекса Ив де Кермабон састаће се данас у Приштини са председником и
премијером Косова Фатмиром Сејдиуом и Хашимом Тачијем, поводом све чешћег
негодовања косовских институција због најављеног потписивања протокола о
полицијској сарадњи Еулекса и МУП-а Србије.

  

Кермабон је заказао састанак са косовским руководиоцима одмах пошто је стигао са
годишњег одмора, тврдећи да је поводом најаве потписивања протокола о полицијској
срадњи Еулекса и МУП-а Србије дошло до „неколико неспоразума и лошег
интерпретирања“.

  

„Покушаћу да разјасним нека од тих питања на том састанку“, изјавио је Кермабон и
додао да Еулекс није и неће потписивати никакве протоколе у име Косова.

  

Кермабон је појаснио да ће информације које ће Еулекс добијати од власти у Београду
на основу очекиваног споразума, бити прослеђене косовским институцијама.

  

„Еулекс може, као техничка мисија владавине права, једино потписивати протоколе у
име Еулекса и о питањима која се односе на владавину права, као што је договорено од
стране 27 земаља чланица ЕУ“, појаснио је Кермабон.

  

Он је подсетио да је, услед посета главним градовима у региону, у марту посетио
Београд, након чега је Еулекс преко њега, затим његовог заменика Роја Рива и осталог
особља, константно обавештавао косовске органе власти о контактима са Београдом и
детаљима по питању формализације полицијске сарадње.

  

Шеф Мисије ЕУ за владавину права је указао да пракса потписивања споразума са
надлежним министарствима у региону није нешто необично за Еулекс, подсетивши да је
сличне споразуме Еулекс већ потписао, и то о питању сарадње у размени финансијских
података који се односе на прање новца и финансијски тероризам са Македонијом,
Црном Гором и Албанијом.
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У Приштини проблем виде у томе што је протокол о полицијској сарадњи МУП-а Србије и
Еулекса договорен без косовских институција. У данашњој штампи у Приштини истиче се
да потпис Еулекса на полицијском протоколу без сагласности косовских руководиоца
“може да има озбиљне последице по суверенитет Косова, те да уколико Еулекс потпише
протокол супротно ставу косовских лидера, то може нанети велику штету косовском
питању пред Међународним судом правде”.

  

(Танјуг)
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