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Punkt 9 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

9. opfordrer til, at der skabes en 

forbedret retlig ramme, og til øget 

effektivitet og kapacitet hos 

anklagemyndigheden med henblik på at 

muliggøre en samlet tilgang til 

efterforskning og retsforfølgelse, som bør 

dokumenteres gennem indefrysning, 

beslaglæggelse og inddrivelse af aktiver, 

og endelig domfældelse i sager om 

korruption på højt niveau, organiseret og 

økonomisk kriminalitet, hvidvask af penge 

og finansiering af terrorisme; efterlyser 

sikkerhedsmekanismer, der sikrer 

uafhængighed i forbindelse med 

retshåndhævelse og retsforfølgelse og 

forebyggende foranstaltninger mod 

korruption på tværs af forskellige sektorer; 

mener, at der er behov for yderligere 

foranstaltninger for at sikre bedre 

samarbejde og koordinering mellem de 

retshåndhævende institutioner og for at 

maksimere domstolenes uafhængighed og 

ansvarlighed; opfordrer Kosovo til at 

overholde internationale procedurer og 

regler for udlevering af udenlandske 

statsborgere; 

9. opfordrer til, at der skabes en 

forbedret retlig ramme, og til øget 

effektivitet og kapacitet hos 

anklagemyndigheden med henblik på at 

muliggøre en samlet tilgang til 

efterforskning og retsforfølgelse, som bør 

dokumenteres gennem indefrysning, 

beslaglæggelse og inddrivelse af aktiver, 

og endelig domfældelse i sager om 

korruption på højt niveau, organiseret og 

økonomisk kriminalitet, hvidvask af penge 

og finansiering af terrorisme; efterlyser 

sikkerhedsmekanismer, der sikrer 

uafhængighed i forbindelse med 

retshåndhævelse og retsforfølgelse og 

forebyggende foranstaltninger mod 

korruption på tværs af forskellige sektorer; 

mener, at der er behov for yderligere 

foranstaltninger for at sikre bedre 

samarbejde og koordinering mellem de 

retshåndhævende institutioner og for at 

maksimere domstolenes uafhængighed og 

ansvarlighed; opfordrer Kosovo til at 

overholde internationale procedurer og 

regler for udlevering af udenlandske 

statsborgere og til at træffe de nødvendige 

foranstaltninger til at forhindre sager som 

den med de seks tyrkiske statsborgere, der 

blev deporteret fra Kosovo til Tyrkiet i 

slutningen af marts 2018; glæder sig i 

denne forbindelse over, at Kosovos 

parlament besluttede at nedsætte et 
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undersøgelsesudvalg til at undersøge 

denne sag; 

Or. en 

 

 


