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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

9. Jitlob għall-istabbiliment ta' qafas 

legali mtejjeb u għal effiċjenza u kapaċità 

ikbar tal-prosekuzzjoni, li jippermettu 

approċċ komprensiv għal 

investigazzjonijiet u prosekuzzjonijiet, li 

għandhom ikunu sostanzjati permezz tal-

iffriżar, il-konfiska u l-irkupru tal-assi, u 

kundanni finali f'każijiet ta' korruzzjoni ta' 

livell għoli, il-kriminalità organizzata u l-

kriminalità finanzjarja, il-ħasil tal-flus u l-

finanzjament tat-terroriżmu; jitlob għal 

salvagwardji li jiggarantixxu l-

indipendenza fl-infurzar tal-liġi u fil-

prosekuzzjoni, kif ukoll miżuri preventivi 

kontra l-korruzzjoni f'diversi setturi; 

jemmen li huma meħtieġa miżuri ulterjuri 

sabiex jiġu żgurati kooperazzjoni u 

koordinazzjoni aħjar bejn l-istituzzjonijiet 

tal-infurzar tal-liġi u jiġu massimizzati l-

indipendenza u responsabbiltà tal-

ġudikatura; jistieden lill-Kosovo jimxi 

skont il-proċeduri u r-regoli 

internazzjonali dwar l-estradizzjoni ta' 

ċittadini barranin; 

9. Jitlob li jitwaqqaf qafas legali 

mtejjeb, u li l-effiċjenza u l-kapaċità tal-

prosekuzzjoni jissaħħu b'tali mod li 

jippermettu approċċ komprensiv għall-

investigazzjonijiet u l-prosekuzzjonijiet, li 

għandhom ikunu sostanzjati permezz tal-

iffriżar, il-konfiska u l-irkupru tal-assi, kif 

ukoll permezz ta' kundanni finali f'każijiet 

ta' korruzzjoni ta' livell għoli, kriminalità 

organizzata u finanzjarja, ħasil tal-flus u 

finanzjament tat-terroriżmu; jitlob 

salvagwardji li jiggarantixxu l-

indipendenza fl-infurzar tal-liġi u fil-

prosekuzzjoni, kif ukoll miżuri preventivi 

kontra l-korruzzjoni f'diversi setturi; 

jemmen li hemm bżonn aktar miżuri 

sabiex jiġu żgurati kooperazzjoni u 

koordinazzjoni aħjar bejn l-istituzzjonijiet 

tal-infurzar tal-liġi u jiġu massimizzati l-

indipendenza u responsabbiltà tal-

ġudikatura; jistieden lill-Kosovo jimxi 

skont id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 3 

tal-Konvenzjoni Ewropea dwar l-

Estradizzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa u l-

Artikolu 19 tal-Karta tad-Drittijiet 

Fundamentali tal-UE u ma jippermetti l-

ebda estradizzjoni għal reati politiċi jew 

f'każijiet fejn il-persuna kkonċernata 

tista' tkun soġġetta għal tortura jew 

trattament inuman fil-pajjiż li jitlob l-

estradizzjoni; 
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