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Módosítás  1 

Igor Šoltes 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0332/2018 

Igor Šoltes 

2018. évi jelentés Koszovóról 

(2018/2149(INI)) 

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 tartsa 

tiszteletben a külföldi állampolgárok 

kiadatására vonatkozó nemzetközi 

eljárásokat és szabályokat, és hozza meg a 

szükséges intézkedéseket az ahhoz 

hasonló esetek elkerülése érdekében, ami 

a Koszovóból Törökországba deportált hat 

török állampolgárral történt 2018. 

március végén; ezzel kapcsolatban üdvözli 
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a koszovói nemzetgyűlés azon döntését, 

hogy vizsgálóbizottságot hoz létre az ügy 

kivizsgálására; 

Or. en 

 

 


