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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 

разпоредбите на член 3 от 

Европейската конвенция за 

екстрадиция, публикувана от Съвета 

на Европа, и към член 19 от Хартата 

на основните права на ЕС и да не 
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позволява никаква екстрадиция за 

политически престъпления или в 

случаите, когато има вероятност 

лицето да бъде подложено на 

изтезания или нечовешко третиране 

в държавата, която отправя 

искането за екстрадиция; 

Or. en 

 

 


