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Изменение   1 

Игор Шолтес 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0332/2018 

Игор Шолтес 

Доклад от 2018 г. относно Косово 

(2018/2149(INI)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 9 

 

Предложение за резолюция Изменение 

9. призовава за въвеждането на 

подобрена правна рамка и за по-голяма 

ефективност и капацитет на 

прокуратурата, за да може при 

разследванията и наказателните 

преследвания да се прилага всеобхватен 

подход, който да бъде подкрепен 

посредством замразяването, 

конфискацията и възстановяването на 

активи, както и за произнасянето на 

окончателни присъди по дела за 

корупция на високо равнище, 

организирана престъпност и финансови 

престъпления, изпиране на пари и 

финансиране на тероризъм; призовава за 

въвеждането на предпазни мерки, които 

да гарантират независимост при 

правоприлагането, както и на 

наказателни и превантивни мерки за 

борба с корупцията в различни сектори; 

счита, че са необходими допълнителни 

мерки, за да се гарантира по-добро 

сътрудничество и координация между 

правоприлагащите институции и да се 

увеличи максимално независимостта и 

отчетността на съдебната система; 

призовава Косово да се придържа към 

международните процедури и правила 

относно екстрадирането на чужди 

граждани; 

9. призовава за въвеждането на 

подобрена правна рамка и за по-голяма 

ефективност и капацитет на 

прокуратурата, за да може при 

разследванията и наказателните 

преследвания да се прилага всеобхватен 

подход, който да бъде подкрепен 

посредством замразяването, 

конфискацията и възстановяването на 

активи, както и за произнасянето на 

окончателни присъди по дела за 

корупция на високо равнище, 

организирана престъпност и финансови 

престъпления, изпиране на пари и 

финансиране на тероризъм; призовава за 

въвеждането на предпазни мерки, които 

да гарантират независимост при 

правоприлагането, както и на 

наказателни и превантивни мерки за 

борба с корупцията в различни сектори; 

счита, че са необходими допълнителни 

мерки, за да се гарантира по-добро 

сътрудничество и координация между 

правоприлагащите институции и да се 

увеличи максимално независимостта и 

отчетността на съдебната система; 

призовава Косово да се придържа към 

международните процедури и правила 

относно екстрадирането на чужди 

граждани, като въведе необходимите 

мерки за предотвратяване на случаи 

като този с шестимата турски 
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граждани, депортирани от Косово в 

Турция в края на март 2018 г.; във 

връзка с това приветства решението 

на парламента на Косово за създаване 

на анкетна комисия за разследване на 

този случай; 

Or. en 

 

 


