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Izvješće o Kosovu za 2018. 
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Prijedlog rezolucije 

Stavak 9. 

 

Prijedlog rezolucije Izmjena 

9. poziva na donošenje poboljšanog 

pravnog okvira kako bi se omogućio 

sveobuhvatan pristup istragama i 

kaznenom progonu, koji bi trebalo 

poduprijeti zamrzavanjem, oduzimanjem i 

povratom imovine te pravomoćnim 

presudama u slučajevima korupcije na 

visokoj razini, organiziranog i financijskog 

kriminala, pranja novca i financiranja 

terorizma; poziva na uvođenje zaštitnih 

mjera kojima se jamči neovisnost u 

izvršavanju zakonodavstva i kaznenom 

progonu te preventivnih mjera u borbi 

protiv korupcije u raznim sektorima; 

smatra da je potrebno poduzeti dodatne 

mjere kako bi se osigurala bolja suradnja i 

koordinacija između institucija za 

provedbu zakona te kako bi se postigla 

veća razina neovisnosti i odgovornosti 

pravosuđa; poziva Kosovo na poštovanje 

međunarodnih procedura i pravila o 

izručenju stranih državljana; 

9. poziva na donošenje poboljšanog 

pravnog okvira kako bi se omogućio 

sveobuhvatan pristup istragama i 

kaznenom progonu, koji bi trebalo 

poduprijeti zamrzavanjem, oduzimanjem i 

povratom imovine te pravomoćnim 

presudama u slučajevima korupcije na 

visokoj razini, organiziranog i financijskog 

kriminala, pranja novca i financiranja 

terorizma; poziva na uvođenje zaštitnih 

mjera kojima se jamči neovisnost u 

izvršavanju zakonodavstva i kaznenom 

progonu te preventivnih mjera u borbi 

protiv korupcije u raznim sektorima; 

smatra da je potrebno poduzeti dodatne 

mjere kako bi se osigurala bolja suradnja i 

koordinacija između institucija za 

provedbu zakona te kako bi se postigla 

veća razina neovisnosti i odgovornosti 

pravosuđa; poziva Kosovo na poštovanje 

međunarodnih procedura i pravila o 

izručenju stranih državljana te na 

donošenje potrebnih mjera kako bi 

spriječili slučajevi poput onog deportacije 

šestero turskih državljana iz Kosova u 

Tursku krajem ožujka 2018.; u tom smislu 

pozdravlja odluku Skupštine Kosova da 

osnuje istražni odbor o tom slučaju; 

Or. en 
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