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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

9. ζητεί τη θέσπιση ενός βελτιωμένου 

νομικού πλαισίου, και για μεγαλύτερη 

απόδοση και ικανότητα των διωκτικών 

αρχών, ώστε να καταστεί δυνατή μια 

ολοκληρωμένη προσέγγιση στις έρευνες 

και τις διώξεις, που θα πρέπει να 

τεκμηριωθεί με τη δέσμευση, τη δήμευση 

και την ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων 

και με τελεσίδικες καταδικαστικές 

αποφάσεις σε περιπτώσεις διαφθοράς 

υψηλού επιπέδου, οργανωμένου 

εγκλήματος, οικονομικού εγκλήματος, 

νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες και χρηματοδότησης της 

τρομοκρατίας· ζητεί εγγυήσεις για την 

εξασφάλιση της ανεξαρτησίας των αρχών 

επιβολής του νόμου και δίωξης, καθώς και 

μέτρα προληπτικής αντιμετώπισης της 

διαφθοράς σε διάφορους τομείς· πιστεύει 

ότι απαιτούνται περαιτέρω μέτρα για την 

εξασφάλιση καλύτερης συνεργασίας και 

συντονισμού μεταξύ των φορέων επιβολής 

του νόμου και για τη μεγιστοποίηση της 

ανεξαρτησίας και της λογοδοσίας των 

δικαστικών αρχών· καλεί το 

Κοσσυφοπέδιο να τηρήσει τις διεθνείς 

διαδικασίες και τους κανόνες σχετικά με 

την έκδοση ξένων υπηκόων· 
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τρομοκρατίας· ζητεί εγγυήσεις για την 

εξασφάλιση της ανεξαρτησίας των αρχών 

επιβολής του νόμου και δίωξης, καθώς και 
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ότι απαιτούνται περαιτέρω μέτρα για την 

εξασφάλιση καλύτερης συνεργασίας και 

συντονισμού μεταξύ των φορέων επιβολής 
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Κοσσυφοπέδιο να τηρήσει τις διεθνείς 

διαδικασίες και τους κανόνες σχετικά με 

την έκδοση ξένων υπηκόων, θεσπίζοντας 

τα αναγκαία μέτρα για την πρόληψη 

περιπτώσεων όπως αυτή των έξι τούρκων 

υπηκόων που απελάθηκαν από το 

Κοσσυφοπέδιο στην Τουρκία στο τέλος 
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του Μαρτίου 2018· χαιρετίζει, στο 

πλαίσιο αυτό, την απόφαση της 

Συνέλευσης του Κοσσυφοπεδίου να 

συστήσει εξεταστική επιτροπή για τη 

διερεύνηση της εν λόγω υπόθεσης· 

Or. en 

 

 


