
 

AM\1169811HR.docx  PE631.538v01-00 

HR Ujedinjena u raznolikosti HR 

21.11.2018 A8-0332/2 

Amandman  2 

Monica Macovei 

u ime Kluba zastupnika ECR-a 

 

Izvješće A8-0332/2018 

Igor Šoltes 

Izvješće o Kosovu za 2018. 

(2018/2149(INI)) 

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 

odredbi iz članka 3. Europske konvencije 
o izručenju, koju je izdalo Vijeće Europe, 

te članka 19. Povelje EU-a o temeljnim 

pravima, odnosno da ne dopušta izručenja 

zbog političkih kaznenih djela ili u 

slučajevima u kojima osoba može biti 

izložena mučenju ili neljudskom 

postupanju u zemlji koja zahtijeva 

izručenje; 
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