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Állásfoglalásra irányuló indítvány 

9 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

9. felszólít egy továbbfejlesztett jogi 

keret létrehozására és az ügyészség 

hatékonyságának és kapacitásának 

fokozására annak érdekében, hogy lehetővé 

váljon a nyomozások és büntetőeljárások 

átfogó megközelítése, amelyet a vagyoni 

eszközök befagyasztásának, elkobzásának 

és visszaszerzésének, valamint a magas 

szintű korrupció, a szervezett és pénzügyi 

bűnözés, a pénzmosás és a terrorizmus 

finanszírozása esetén hozott jogerős 

ítéleteknek kell alátámasztaniuk; felszólít 

olyan biztosítékok kialakítására, amelyek 

gondoskodnak a függetlenség 

megvalósulásáról a bűnüldözésben, a 

büntetőeljárásokban és a több ágazatra 

kiterjedő korrupció elleni megelőző 

intézkedésekben; úgy véli, hogy további 

intézkedésekre van szükség a bűnüldözési 

intézmények közötti jobb együttműködés 

és koordináció biztosítása, valamint az 

igazságszolgáltatás függetlenségének és 

elszámoltathatóságának maximalizálása 

érdekében; felhívja Koszovót, hogy tartsa 

tiszteletben a külföldi állampolgárok 

kiadatására vonatkozó nemzetközi 

eljárásokat és szabályokat; 

9. felszólít egy továbbfejlesztett jogi 

keret létrehozására és az ügyészség 

hatékonyságának és kapacitásának 

fokozására annak érdekében, hogy lehetővé 

váljon a nyomozások és büntetőeljárások 

átfogó megközelítése, amelyet a vagyoni 

eszközök befagyasztásának, elkobzásának 

és visszaszerzésének, valamint a magas 

szintű korrupció, a szervezett és pénzügyi 

bűnözés, a pénzmosás és a terrorizmus 

finanszírozása esetén hozott jogerős 

ítéleteknek kell alátámasztaniuk; felszólít 

olyan biztosítékok kialakítására, amelyek 

gondoskodnak a függetlenség 

megvalósulásáról a bűnüldözésben, a 

büntetőeljárásokban és a több ágazatra 

kiterjedő korrupció elleni megelőző 

intézkedésekben; úgy véli, hogy további 

intézkedésekre van szükség a bűnüldözési 

intézmények közötti jobb együttműködés 

és koordináció biztosítása, valamint az 

igazságszolgáltatás függetlenségének és 

elszámoltathatóságának maximalizálása 

érdekében; felhívja Koszovót, hogy tegyen 

eleget a kiadatásról szóló, az Európa 

Tanács által kibocsátott európai 

egyezmény 3. cikkének és az EU Alapjogi 

Chartája 19. cikkének, továbbá ne 

engedélyezze a politikai bűncselekmények 

címén történő kiadatásokat, sem pedig 

olyan személyek kiadatását, akik kínzás 

vagy embertelen bánásmód áldozatai 
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lehetnek a kiadatást kérő országban; 

Or. en 

 

 


