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21.11.2018 A8-0341/2 

Τροπολογία  2 

Victor Boştinaru, Tonino Picula, Knut Fleckenstein 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

 

Έκθεση A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

Έκθεση του 2018 για την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 

(2018/2145(INI)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 4 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  4α. εκφράζει την ικανοποίησή του για 

την ψηφοφορία της 19ης Οκτωβρίου 

2018 στο κοινοβούλιο της χώρας για την 

έναρξη της διαδικασίας τροποποίησης 

του Συντάγματος με σκοπό την εφαρμογή 

των διατάξεων της συμφωνίας των 

Πρεσπών· καλεί όλα τα πολιτικά κόμματα 

να συνεχίσουν να συνεργάζονται με 

πνεύμα συνυπευθυνότητας στα επόμενα 

στάδια της διαδικασίας τροποποίησης· 

επαναλαμβάνει τη σθεναρή υποστήριξή 

του για το ευρωπαϊκό και το 

ευρωατλαντικό μέλλον της χώρας και 

παροτρύνει την κυβέρνηση και το 

κοινοβούλιο να συνεχίσουν το έργο τους 

σε σχέση με τις μεταρρυθμίσεις που θα 

ανοίξουν το δρόμο για την ένταξη στην 

ΕΕ· ενθαρρύνει τον Ειδικό Εισαγγελέα 

και τα δικαστήρια να ολοκληρώσουν τις 

ανεξάρτητες έρευνές τους σε όλες τις 

εκκρεμείς υποθέσεις πολιτικών και 

ποινικών αδικημάτων και να 

προσαγάγουν τους υπευθύνους ενώπιον 

της δικαιοσύνης· 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0341/3 

Τροπολογία  3 

Victor Boştinaru, Tonino Picula, Knut Fleckenstein 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

 

Έκθεση A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

Έκθεση του 2018 για την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 

(2018/2145(INI)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη IA α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  ΙΑ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά από 

ενδελεχή και διαφανή νομική διαδικασία, 

ο Nikola Gruevski καταδικάστηκε από τα 

μακεδονικά δικαστήρια για κατάχρηση 

εξουσίας και καταδικάστηκε σε φυλάκιση 

δύο ετών· λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλά 

δικαστήρια επιβεβαίωσαν την εν λόγω 

καταδίκη και ότι η απόφαση τέθηκε σε 

ισχύ μετά την εξάντληση όλων των 

προσφυγών· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει 

επίσης απαγγελθεί κατηγορία εναντίον 

του σε τέσσερις πρόσθετες ποινικές 

υποθέσεις που εκκρεμούν και εμπλέκεται 

σε άλλες πέντε εν εξελίξει ποινικές 

έρευνες· 

Or. en 
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Victor Boştinaru, Tonino Picula, Knut Fleckenstein 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

 

Έκθεση A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

Έκθεση του 2018 για την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 

(2018/2145(INI)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 37 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  37α. πιστεύει ότι οι μακεδονικές 

νομικές διαδικασίες πρέπει να 

συνεχιστούν σύμφωνα με τις διαδικασίες 

στη χώρα και ότι ο Nikola Gruevski 

πρέπει να υπόκειται σε λογοδοσία στο 

πλαίσιο του μακεδονικού συστήματος 

δικαιοσύνης· καλεί την Ουγγαρία να 

σεβαστεί την ανεξαρτησία του 

μακεδονικού συστήματος δικαιοσύνης 

και το κράτος δικαίου στη χώρα, να 

επαναξιολογήσει το πολιτικό άσυλο που 

χορήγησε στον Nikola Gruevski και να 

προχωρήσει στην έκδοσή του στα 

Σκόπια· αναμένει από όλα τα 

ενδιαφερόμενα μέρη να ενεργούν αυστηρά 

σύμφωνα με τη σχετική εθνική και διεθνή 

νομοθεσία· τονίζει ότι αυτές οι δικαστικές 

διαδικασίες δεν πρέπει να 

πολιτικοποιούνται· 

Or. en 

 

 


