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Amendement  1 

Igor Šoltes 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0332/2018 

Igor Šoltes 

Verslag 2018 over Kosovo 

(2018/2149(INI)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 9 

 

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 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 zich te 

houden aan de internationale procedures en 

regels voor de uitlevering van 

buitenlanders door de nodige maatregelen 

in te voeren ter voorkoming van gevallen 

zoals dat van de zes Turkse onderdanen 

die eind maart 2018 vanuit Kosovo naar 

Turkije werden gedeporteerd; is in dit 

verband verheugd over het besluit van het 

Kosovaarse parlement om een 
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enquêtecommissie op te richten om dit 

geval te onderzoeken;  

Or. en 

 

 


