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Proposta de resolução Alteração 

9. Apela à criação de um quadro 

jurídico melhorado e ao reforço da 

eficiência e da capacidade do Ministério 

Público, de molde a permitir uma 

abordagem global às investigações e ações 

penais, que devem ser apoiadas pelo 

congelamento, confisco e recuperação de 

bens e por condenações definitivas em 

casos de corrupção de alto nível, 

criminalidade organizada e criminalidade 

financeira, branqueamento de capitais e 

financiamento do terrorismo; solicita 

garantias da independência no âmbito da 

aplicação da lei e dos procedimentos 

penais, assim como medidas preventivas de 

luta contra a corrupção em vários setores; 

considera que são necessárias medidas 

adicionais para garantir uma melhor 

cooperação e coordenação entre as 

instituições responsáveis pela aplicação da 

lei e para maximizar a independência e 

responsabilidade do poder judicial; apela 

ao Kosovo para que respeite os 

procedimentos internacionais e as regras de 

extradição de cidadãos estrangeiros; 

9. Apela à criação de um quadro 

jurídico melhorado e ao reforço da 

eficiência e da capacidade do Ministério 

Público, de molde a permitir uma 

abordagem global às investigações e ações 

penais, que devem ser apoiadas pelo 

congelamento, confisco e recuperação de 

bens e por condenações definitivas em 

casos de corrupção de alto nível, 

criminalidade organizada e criminalidade 

financeira, branqueamento de capitais e 

financiamento do terrorismo; solicita 

garantias da independência no âmbito da 

aplicação da lei e dos procedimentos 

penais, assim como medidas preventivas de 

luta contra a corrupção em vários setores; 

considera que são necessárias medidas 

adicionais para garantir uma melhor 

cooperação e coordenação entre as 

instituições responsáveis pela aplicação da 

lei e para maximizar a independência e 

responsabilidade do poder judicial; apela 

ao Kosovo para que respeite os 

procedimentos internacionais e as regras de 

extradição de cidadãos estrangeiros, pondo 

em prática as medidas necessárias para 

evitar casos como a deportação de seis 

cidadãos turcos do Kosovo para a Turquia 

no final de março de 2018; congratula-se, 

a este respeito, com a decisão da 

Assembleia do Kosovo de criar uma 

comissão de inquérito para investigar esse 
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caso; 

Or. en 

 

 


