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Poprawka  2 

Victor Boştinaru, Tonino Picula, Knut Fleckenstein 

w imieniu grupy S&D 

 

Sprawozdanie A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

Sprawozdanie za rok 2018 dotyczące byłej jugosłowiańskiej republiki Macedonii 

(2018/2145(INI)) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 4 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  4a. z zadowoleniem przyjmuje 

przeprowadzone 19 października 2018 r. w 

Sobranie głosowanie, w wyniku którego 

wszczęto proces nowelizacji konstytucji 

umożliwiający wdrożenie postanowień 

umowy znad Prespy; wzywa wszystkie 

partie polityczne do kontynuowania 

współpracy w duchu wspólnej 

odpowiedzialności na kolejnych etapach 

procedury nowelizacyjnej; ponownie 

wyraża zdecydowane poparcie dla 

europejskiej i euroatlantyckiej przyszłości 

kraju oraz wzywa jego rząd i parlament do 

dalszych prac nad reformami, które 

utorują mu drogę do przystąpienia do UE; 

zachęca prokuratora specjalnego i sądy do 

prowadzenia niezależnych dochodzeń we 

wszystkich toczących się sprawach o 

charakterze politycznym i karnym oraz do 

pociągnięcia winnych do 

odpowiedzialności; 

Or. en 
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Poprawka  3 

Victor Boştinaru, Tonino Picula, Knut Fleckenstein 

w imieniu grupy S&D 

 

Sprawozdanie A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

Sprawozdanie za rok 2018 dotyczące byłej jugosłowiańskiej republiki Macedonii 

(2018/2145(INI)) 

Projekt rezolucji 

Motyw K a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  Ka. mając na uwadze, że w wyniku 

rzetelnego i przejrzystego procesu 

macedońskie sądy uznały Nikołę 

Gruewskiego winnym nadużycia władzy i 

skazały go na dwa lata pozbawienia 

wolności; mając na uwadze, że liczne sądy 

podtrzymały ten wyrok, a po wyczerpaniu 

wszystkich środków zaskarżenia wyrok się 

uprawomocnił; mając na uwadze, że 

przeciwko Nikole Gruewskiemu toczą się 

jeszcze cztery procesy karne i że jest on 

przedmiotem pięciu dodatkowych 

dochodzeń karnych; 

Or. en 
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Poprawka  4 

Victor Boştinaru, Tonino Picula, Knut Fleckenstein 

w imieniu grupy S&D 

 

Sprawozdanie A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

Sprawozdanie za rok 2018 dotyczące byłej jugosłowiańskiej republiki Macedonii 

(2018/2145(INI)) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 37 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  37a. uważa, że w macedońskie 

postępowania sądowe powinny toczyć się 

zgodnie z procedurami obowiązującymi w 

tym kraju oraz że Nikoła Gruewski musi 

zostać rozliczony w macedońskim systemie 

wymiaru sprawiedliwości; zwraca się do 

Węgier o uszanowanie niezawisłości 

macedońskiego systemu sprawiedliwości i 

praworządności, o ponowne rozważenie 

decyzji  przyznaniu Nikole Gruewskiemu 

azylu politycznego i o ekstradycję 

Gruewskiego do Skopje; oczekuje, że 

wszystkie zainteresowane strony podejmą 

działania ściśle zgodne z odpowiednimi 

przepisami prawa krajowego i 

międzynarodowego; podkreśla, że te 

postępowania sądowe nie powinny być 

upolityczniane; 

Or. en 

 

 


