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Proposta de resolução Alteração 

9. Apela à criação de um quadro 

jurídico melhorado e ao reforço da 

eficiência e da capacidade do Ministério 

Público, de molde a permitir uma 

abordagem global às investigações e ações 

penais, que devem ser apoiadas pelo 

congelamento, confisco e recuperação de 

bens e por condenações definitivas em 

casos de corrupção de alto nível, 

criminalidade organizada e criminalidade 

financeira, branqueamento de capitais e 

financiamento do terrorismo; solicita 

garantias da independência no âmbito da 

aplicação da lei e dos procedimentos 

penais, assim como medidas preventivas de 

luta contra a corrupção em vários setores; 

considera que são necessárias medidas 

adicionais para garantir uma melhor 

cooperação e coordenação entre as 

instituições responsáveis pela aplicação da 

lei e para maximizar a independência e 

responsabilidade do poder judicial; apela 

ao Kosovo para que respeite os 

procedimentos internacionais e as regras 

de extradição de cidadãos estrangeiros; 

9. Apela à criação de um quadro 

jurídico melhorado e ao reforço da 

eficiência e da capacidade do Ministério 

Público, de molde a permitir uma 

abordagem global às investigações e ações 

penais, que devem ser apoiadas pelo 

congelamento, confisco e recuperação de 

bens e por condenações definitivas em 

casos de corrupção de alto nível, 

criminalidade organizada e criminalidade 

financeira, branqueamento de capitais e 

financiamento do terrorismo; solicita 

garantias da independência no âmbito da 

aplicação da lei e dos procedimentos 

penais, assim como medidas preventivas de 

luta contra a corrupção em vários setores; 

considera que são necessárias medidas 

adicionais para garantir uma melhor 

cooperação e coordenação entre as 

instituições responsáveis pela aplicação da 

lei e para maximizar a independência e 

responsabilidade do poder judicial; apela 

ao Kosovo para que respeite as disposições 

do artigo 3.º da Convenção Europeia de 

Extradição do Conselho da Europa e do 

artigo 19.º da Carta dos Direitos 

Fundamentais da UE, e que não permita 

a extradição por motivos políticos ou em 

situações em que a pessoa visada possa 

ser sujeita a tortura ou a tratamento 

desumano no país que solicita a 

extradição; 
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