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Мисија Еулекс на Космету и Министарство унутрашњих послова (МУП) Србије на прагу
су потписивања споразума о полицијској сарадњи у који нису укључене институције
Косова, пише у дневник „Коха Диторе”.

Лист наводи да протокол који још само треба да буде потписан, садржи одредбе о
полицијској сарадњи и размени информација у циљу борбе против организованог и
прекограничног криминала и других илегалних активности.

„Протокол ће потписати по један представник Еулекс-а и МУП-а Србије, док су
представници Косова изостављени из тог процесаâ€ť пише приштински дневник.

Наводи се да протокол регулише сарадњу између Еулекс-а и МУП-а Србије у складу са
„резолуцијом 1244 и одлуком Савета Министара Европске уније, од којег и произилази
мандат мисије Еулекс.

„Као релевантан документ за сарадњу у протоколу се помиње и извештај генералног
секретара Уједињених нација од 24. новембра 2008. који евидентира дијалог са
Београдом у шест области: полиција, царине, правда, саобраћај и инфраструктура,
границе и српско наслеђе”, наводи „Коха Диторе”.

Представници Еулекс-а нису негирали могућност потписивања, а према наводима
дневника, подсетили су да Еулекс има одређена овлашћења о којима је на почетку те
мисије била постигнута сагласност.

„Протокол о полицијској сарадњи са Србијом, као и они који ће бити потписани са
осталим земљама, има за циљ олакшање размене информација на полицијском нивоу”,
рекао је портпарол ЕУЛЕКС-а Кристофер Ламфалуси.

Он је додао да је та сарадња неопходна јер ће олакшати размену информација између
косовске и српске полиције, којима би требало да се спречи да криминалци или
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починиоци убистава прелазе са једне територије на другу и тако избегну извођење пред
лице правде.

Влада такозване државе Косово саопштила је да Еулекс нема мандат за потписивање
међународних споразума и да није обавештена о потписивању споразума са МУП-ом
Србије.

(Бета)
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