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Förslag till resolution Ändringsförslag 

9. Europaparlamentet efterfrågar 

inrättandet av en förbättrad rättslig ram 

samt bättre effektivitet och kapacitet när 

det gäller åtal, för att möjliggöra en 

övergripande strategi för utredningar och 

lagföring, som bör underbyggas genom 

frysning, förverkande och återvinning av 

tillgångar, samt slutliga fällande domar i 

mål om korruption på hög nivå, 

organiserad och ekonomisk brottslighet, 

penningtvätt och finansiering av terrorism. 

Parlamentet efterlyser skyddsåtgärder för 

att säkerställa de brottsbekämpande 

organens och åklagarväsendets oberoende, 

och förebyggande åtgärder för 

korruptionsbekämpning inom olika 

sektorer. Parlamentet anser att det behövs 

ytterligare åtgärder för att säkerställa bättre 

samarbete och samordning mellan 

brottsbekämpande institutioner och ge 

rättsväsendet största möjliga oberoende 

och ansvarsskyldighet. Parlamentet 

uppmanar Kosovo att efterleva de 

internationella förfarandena och reglerna 

om utlämning av utländska medborgare. 

9. Europaparlamentet efterfrågar 

inrättandet av en förbättrad rättslig ram 

samt bättre effektivitet och kapacitet när 

det gäller åtal, för att möjliggöra en 

övergripande strategi för utredningar och 

lagföring, som bör underbyggas genom 

frysning, förverkande och återvinning av 

tillgångar, samt slutliga fällande domar i 

mål om korruption på hög nivå, 

organiserad och ekonomisk brottslighet, 

penningtvätt och finansiering av terrorism. 

Parlamentet efterlyser skyddsåtgärder för 

att säkerställa de brottsbekämpande 

organens och åklagarväsendets oberoende, 

och förebyggande åtgärder för 

korruptionsbekämpning inom olika 

sektorer. Parlamentet anser att det behövs 

ytterligare åtgärder för att säkerställa bättre 

samarbete och samordning mellan 

brottsbekämpande institutioner och ge 

rättsväsendet största möjliga oberoende 

och ansvarsskyldighet. Parlamentet 

uppmanar Kosovo att efterleva 

bestämmelserna i artikel 3 i den 

europeiska utlämningskonventionen, 

vilken utfärdats av Europarådet, och i 

artikel 19 i EU-stadgan om de 

grundläggande rättigheterna samt att inte 

tillåta någon utlämning för politiska brott 

eller i fall då den berörda personen kan 

komma att utsättas för tortyr eller 

omänsklig behandling i det land som 
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begär utlämning. 

Or. en 

 

 


