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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

9. solicită instituirea unui cadru 

juridic îmbunătățit și ameliorarea eficienței 

și capacităților parchetelor, pentru a 

permite o abordare cuprinzătoare a 

anchetelor și urmăririlor penale, care ar 

trebui susținute prin indisponibilizarea, 

confiscarea și recuperarea activelor, 

precum și condamnări definitive în cazuri 

de corupție la nivel înalt, criminalitate 

financiară organizată, spălare a banilor și 

finanțarea terorismului; solicită garanții 

care să asigure independența în ceea ce 

privește aplicarea legii și urmărirea penală 

și măsuri preventive de combatere a 

corupției în diferite sectoare; consideră că 

sunt necesare măsuri suplimentare pentru a 

asigura o mai bună cooperare și coordonare 

între instituțiile de aplicare a legii și pentru 

a maximiza independența și 

responsabilitatea sistemului judiciar; 

solicită Kosovo să respecte procedurile și 

normele internaționale privind extrădarea 

resortisanților străini; 

9. solicită instituirea unui cadru 

juridic îmbunătățit și ameliorarea eficienței 

și capacităților parchetelor, pentru a 

permite o abordare cuprinzătoare a 

anchetelor și urmăririlor penale, care ar 

trebui susținute prin indisponibilizarea, 

confiscarea și recuperarea activelor, 

precum și condamnări definitive în cazuri 

de corupție la nivel înalt, criminalitate 

financiară organizată, spălare a banilor și 

finanțarea terorismului; solicită garanții 

care să asigure independența în ceea ce 

privește aplicarea legii și urmărirea penală 

și măsuri preventive de combatere a 

corupției în diferite sectoare; consideră că 

sunt necesare măsuri suplimentare pentru a 

asigura o mai bună cooperare și coordonare 

între instituțiile de aplicare a legii și pentru 

a maximiza independența și 

responsabilitatea sistemului judiciar; 

solicită Kosovo să respecte procedurile și 

normele internaționale privind extrădarea 

resortisanților străini, introducând 

măsurile necesare pentru a preveni cazuri 

cum este cel al celor șase cetățeni turci 

deportați din Kosovo în Turcia la sfârșitul 

lunii martie 2018; salută, în acest sens, 

decizia Adunării din Kosovo de a înființa 

o comisie de anchetă care să investigheze 

acest caz; 

Or. en 
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