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ПРИШТИНА – Председник и влада самопроглашене државе Косовосе противе
најављеном потписивању споразума МУП-а Србије и Еулекса о полицијској сарадњи,
упозоравајући да званичници Мисије ЕУ ризикују погоршање односа са такозваним
косовским институцијама, пренела је приштинска штампа.

  

„Потписивање протокола о полицијској сарадњи Еулекса и МУП-а Србије, уз
занемаривање релевантних косовских институција, утицаће на погоршање односа
европске мисије и владе Косова”, саопштио је кабинет Хашима Тачија, преноси штампа у
Приштини.

  

Његов политички саветник Беким Чолаку је изјавио да „без усвајања и сагласности
владе Косова овај протокол ће бити неприхватљив и неће имати обавезујући карактер”.

  

Чолаку је изразио уверење да „Еулекс неће да улази у такве авантуре с владом Србије и
да на тај начин угрози добру сарадњу коју има с владом Косова”.

  

По мишљењу Чолакуа, постоје „различити начини за блокаду спровођења овог
протокола у случају непоштовања државности Косова”.

  

„Влада преко МУП-а контролише косовску полицију и преко тог механизма ће блокирати
спровођење протокола. Али пошто још увек није ништа потписано,узалуд је говорити о
томе”, додао је Чолаку.

  

„Потписивање међународних споразума је искључива надлежност институција
Републике Косово, пошто је Косово независна и суверена држава и нико ништа не може
да потписује у његово име”, рекао је Џавит Бећири, портпарол председника
самопроглашене државе Косово Фатмира Сејдиуа.

  

Протоколи о полицијској сарадњи, које ће мисија ЕУ на Косову, осим са МУП-ом Србије,
потписати са полицијама још неколико земаља, за циљ има успостављање ефикасније
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размене информација на нивоу полиција, саопштено је Танјугу у Еулексу.

  

Размена информација, како је саопштио Еулекс, требало би да резултира ефикснијом
борбом против криминала у региону, а информације до којих се тим путем дође биће
достављене и Косовској полицији.

  

„У овим областима Еулекс тренутно има извршни мандат да гони криминалце и приводи
их правди пре судова на Косову. О овим питањима смо већ разговарали са нашим
колегама у Скопљу, Тирани и Подгорици и постигли прелиминарни договор о путу
напред. Наставићемо са овим контактима у предстојећим недељама”, саопштила је
мисија ЕУ на Косову.

  

(Танјуг)
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