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Pozmeňujúci návrh  2 

Monica Macovei 

v mene skupiny ECR 

 

Správa A8-0332/2018 

Igor Šoltes 

Správa o Kosove za rok 2018 

(2018/2149(INI)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 9 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

9. vyzýva na vytvorenie lepšieho 

právneho rámca a na väčšiu efektívnosť a 

kapacitu prokuratúry s cieľom umožniť 

komplexný prístup k vyšetrovaniam a 

trestným stíhaniam, ktorý by sa mal 

podporiť zmrazením, zhabaním a 

vymáhaním majetku, a na konečné 

rozsudky o odsúdení v prípadoch korupcie 

na vysokých miestach, organizovaného 

zločinu a finančnej kriminality, prania 

špinavých peňazí a financovania terorizmu; 

žiada záruky nezávislosti v oblasti 

presadzovania práva a trestného stíhania a 

preventívne protikorupčné opatrenia v 

rôznych oblastiach; domnieva sa, že sú 

potrebné ďalšie opatrenia na zaistenie 

lepšej spolupráce a koordinácie inštitúcií 

na presadzovanie práva a na čo najväčšiu 

nezávislosť a zodpovednosť súdnictva; 

vyzýva Kosovo, aby dodržiavalo 

medzinárodné postupy a pravidlá v oblasti 

vydávania cudzích štátnych príslušníkov; 

9. vyzýva na vytvorenie lepšieho 

právneho rámca a na väčšiu efektívnosť a 

kapacitu prokuratúry s cieľom umožniť 

komplexný prístup k vyšetrovaniam a 

trestným stíhaniam, ktorý by sa mal 

podporiť zmrazením, zhabaním a 

vymáhaním majetku, a na konečné 

rozsudky o odsúdení v prípadoch korupcie 

na vysokých miestach, organizovaného 

zločinu a finančnej kriminality, prania 

špinavých peňazí a financovania terorizmu; 

žiada záruky nezávislosti v oblasti 

presadzovania práva a trestného stíhania a 

preventívne protikorupčné opatrenia v 

rôznych oblastiach; domnieva sa, že sú 

potrebné ďalšie opatrenia na zaistenie 

lepšej spolupráce a koordinácie inštitúcií 

na presadzovanie práva a na čo najväčšiu 

nezávislosť a zodpovednosť súdnictva; 

vyzýva Kosovo, aby dodržiavalo 

ustanovenia článku 3 Európskeho 

dohovoru o vydávaní, ktorý vypracovala 

Rada Európy, a ustanovenia článku 19 

Charty základných práv EÚ a aby 

nepovolilo žiadne vydávanie osôb za 

politické trestné činy alebo v prípade, že 

by jednotlivec mohol byť vystavený 

mučeniu alebo neľudskému 

zaobchádzaniu v krajine, ktorá žiada o 

jeho vydanie; 

Or. en 



 

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

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 

 


