
 

AM\1169800LV.docx  PE631.537v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

21.11.2018 A8-0341/2 

Grozījums Nr.  2 

Victor Boştinaru, Tonino Picula, Knut Fleckenstein 

S&D grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

2018. gada ziņojums par bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku 

(2018/2145(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

4.a punkts (jauns) 

 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 4.a atzinīgi vērtē 19. oktobra 

balsojumu asamblejā (Sobranie) nolūkā 

sākt konstitūcijas grozīšanas procesu, lai 

īstenotu Prespas vienošanās nosacījumus; 

aicina visas politiskās partijas turpināt 

sadarboties kopīgas atbildības garā 

nākamajos grozīšanas procedūras 

posmos; atkārtoti pauž stingru atbalstu 

valsts Eiropas un eiroatlantiskajai 

nākotnei un mudina valdību un 

parlamentu turpināt darbu pie reformām, 

kas pavērs ceļu dalībai ES; mudina īpašo 

prokuroru un tiesas veikt neatkarīgu 

izmeklēšanu visās vēl neizskatītajās lietās 

par politiskiem un krimināliem 

pārkāpumiem un saukt vainīgos pie 

atbildības; 

Or. en 
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2018. gada ziņojums par bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku 

(2018/2145(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

Ka apsvērums (jauns) 

 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 Ka. tā kā pēc rūpīgas un pārredzamas 

tiesvedības Maķedonijas tiesas notiesāja 

Nikola Gruevski par ļaunprātīgu varas 

izmantošanu un piesprieda viņam divu 

gadu cietumsodu; tā kā vairākas tiesas 

apstiprināja šo notiesājošo spriedumu un 

pēc visu pieejamo apelācijas iespēju 

izmantošanas nolēmums stājās spēkā; tā 

kā viņam ir izvirzīta apsūdzība vēl papildu 

četrās krimināllietās, kuru izskatīšana vēl 

nav pabeigta, un viņš ir iesaistīts vēl 

piecās lietās, par kurām šobrīd notiek 

kriminālizmeklēšana; 

Or. en 
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2018. gada ziņojums par bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku 
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Rezolūcijas priekšlikums 

37.a punkts (jauns) 

 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 37.a uzskata, ka ir jāturpina 

Maķedonijas tiesvedība saskaņā ar valsts 

procedūrām un ka Nikola Gruevski ir 

jāsauc pie atbildības Maķedonijas tiesu 

sistēmā; aicina Ungāriju ievērot 

Maķedonijas tiesu sistēmas neatkarību un 

valsts tiesiskumu, pārskatīt Nikola 

Gruevski piešķirto politiskos patvērumu 

un izdot viņu Skopjei; sagaida, ka visas 

iesaistītās puses rīkosies ciešā saskaņā ar 

attiecīgajām valsts un starptautiskajām 

tiesībām; uzsver, ka šī tiesvedība nav 

jāpolitizē; 

Or. en 

 

 


