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Predlog spremembe  1 

Igor Šoltes 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0332/2018 

Igor Šoltes 

Poročilo o Kosovu za leto 2018 

(2018/2149(INI)) 

Predlog resolucije 

Odstavek 9 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

9. poziva, naj se vzpostavi boljši 

pravni okvir ter povečata učinkovitost in 

zmogljivost pregona, da bi omogočili 

celovit pristop k preiskavam in pregonu, ki 

ga bi bilo treba podpreti z zamrznitvijo, 

zasegom in odvzemom sredstev, ter končne 

obsodbe v primerih korupcije na visoki 

ravni, organiziranega in finančnega 

kriminala, pranja denarja in financiranja 

terorizma; poziva k zaščitnim ukrepom za 

zagotovitev neodvisnosti pri odkrivanju in 

pregonu kaznivih dejanj ter k preventivnim 

ukrepom proti korupciji v različnih 

sektorjih; meni, da so potrebni dodatni 

ukrepi za zagotovitev boljšega sodelovanja 

in usklajevanja med institucijami 

kazenskega pregona ter za dosego kar 

največje neodvisnosti in odgovornosti 

sodstva; poziva Kosovo, naj spoštuje 

mednarodne postopke in pravila o 

izročanju tujih državljanov; 

9. poziva, naj se vzpostavi boljši 

pravni okvir ter povečata učinkovitost in 

zmogljivost pregona, da bi omogočili 

celovit pristop k preiskavam in pregonu, ki 

ga bi bilo treba podpreti z zamrznitvijo, 

zasegom in odvzemom sredstev, ter končne 

obsodbe v primerih korupcije na visoki 

ravni, organiziranega in finančnega 

kriminala, pranja denarja in financiranja 

terorizma; poziva k zaščitnim ukrepom za 

zagotovitev neodvisnosti pri odkrivanju in 

pregonu kaznivih dejanj ter k preventivnim 

ukrepom proti korupciji v različnih 

sektorjih; meni, da so potrebni dodatni 

ukrepi za zagotovitev boljšega sodelovanja 

in usklajevanja med institucijami 

kazenskega pregona ter za dosego kar 

največje neodvisnosti in odgovornosti 

sodstva; poziva Kosovo, naj spoštuje 

mednarodne postopke in pravila o 

izročanju tujih državljanov ter sprejme 

potrebne ukrepe, s katerimi bi se 

preprečili primeri kot konec marca 2018, 

ko je bilo šest turških državljanov 

izgnanih s Kosova v Turčijo; v zvezi s tem 

pozdravlja sklep kosovske skupščine o 

ustanovitvi preiskovalnega odbora, ki se 

bo posvetil temu primeru; 

Or. en 
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