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Ontwerpresolutie Amendement 

9. vraagt de totstandbrenging van een 

verbeterd juridisch kader en een grotere 

efficiëntie en capaciteit op het gebied van 

vervolging, om een alomvattende aanpak 

mogelijk te maken van onderzoek en 

vervolging, dat moet worden verwezenlijkt 

door de bevriezing, confiscatie en 

ontneming van vermogensbestanddelen en 

definitieve veroordelingen in zaken van 

corruptie op hoog niveau, georganiseerde 

en financiële misdaad, witwassen van geld 

en financiering van terrorisme; dringt aan 

op waarborgen om de onafhankelijkheid te 

garanderen van rechtshandhaving en 

vervolging en op preventieve maatregelen 

ter bestrijding van corruptie in diverse 

sectoren; acht bijkomende maatregelen 

nodig om te zorgen voor een betere 

samenwerking en coördinatie tussen 

wetshandhavingsinstanties en om de 

onafhankelijkheid en aflegging van 

verantwoording door de rechterlijke macht 

te vergroten; roept Kosovo ertoe op zich te 

houden aan de internationale procedures 

en regels voor de uitlevering van 

buitenlanders; 

9. vraagt de totstandbrenging van een 

verbeterd juridisch kader en een grotere 

efficiëntie en capaciteit op het gebied van 

vervolging, om een alomvattende aanpak 

mogelijk te maken van onderzoek en 

vervolging, dat moet worden verwezenlijkt 

door de bevriezing, confiscatie en 

ontneming van vermogensbestanddelen en 

definitieve veroordelingen in zaken van 

corruptie op hoog niveau, georganiseerde 

en financiële misdaad, witwassen van geld 

en financiering van terrorisme; dringt aan 

op waarborgen om de onafhankelijkheid te 

garanderen van rechtshandhaving en 

vervolging en op preventieve maatregelen 

ter bestrijding van corruptie in diverse 

sectoren; acht bijkomende maatregelen 

nodig om te zorgen voor een betere 

samenwerking en coördinatie tussen 

wetshandhavingsinstanties en om de 

onafhankelijkheid en aflegging van 

verantwoording door de rechterlijke macht 

te vergroten; roept Kosovo ertoe op zich te 

houden aan de bepalingen van artikel 3 

van het Europees Verdrag betreffende 

uitlevering, dat door de Raad van Europa 

is vastgesteld, en artikel 19 van het 

EU‑ Handvest van de grondrechten, en 

geen uitleveringen toe te staan voor 

politieke delicten of in gevallen waarin de 

persoon in kwestie mogelijk foltering of 

een onmenselijke behandeling te wachten 
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staat in het land dat om uitlevering 

vraagt; 

Or. en 

 

 


