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21.11.2018 A8-0341/2 

Amendamentul  2 

Victor Boştinaru, Tonino Picula, Knut Fleckenstein 

în numele Grupului S&D 

 

Raport A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

Raportul pe 2018 privind fosta Republică iugoslavă a Macedoniei 

(2018/2145(INI)) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 4 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  4a. salută votul ce a avut loc în 

Sobranie la 19 octombrie pentru a iniția 

procesul de modificare a constituției în 

vederea punerii în aplicare a dispozițiilor 

din Acordul de la Prespa; invită toate 

partidele politice ca, în etapele următoare 

ale procedurii de modificare, să continue 

cooperarea în spiritul unei 

responsabilități comune; își reiterează 

sprijinul ferm față de viitorul european și 

euroatlantic al țării și îndeamnă guvernul 

și parlamentul să continue reformele care 

vor pregăti calea pentru aderarea la UE; 

încurajează procurorul special și 

instanțele să desfășoare anchete 

independente privind toate cazurile aflate 

în curs referitoare la infracțiuni și la 

abuzuri politice și să aducă în fața justiției 

autorii faptelor; 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0341/3 

Amendamentul  3 

Victor Boştinaru, Tonino Picula, Knut Fleckenstein 

în numele Grupului S&D 

 

Raport A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

Raportul pe 2018 privind fosta Republică iugoslavă a Macedoniei 

(2018/2145(INI)) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Ka (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  Ka. întrucât, în urma unui proces 

judiciar riguros și transparent, Nikola 

Gruevski a fost condamnat de către 

instanțele macedonene pentru abuz de 

putere la doi ani de închisoare; întrucât 

numeroase instanțe au confirmat această 

condamnare, iar hotărârea a intrat în 

vigoare după ce au fost epuizate toate 

căile de atac; întrucât Nikola Gruevski 

este acuzat în patru alte cauze penale 

aflate în curs și este vizat de cinci alte 

anchete penale aflate în desfășurare; 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0341/4 

Amendamentul  4 

Victor Boştinaru, Tonino Picula, Knut Fleckenstein 

în numele Grupului S&D 

 

Raport A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

Raportul pe 2018 privind fosta Republică iugoslavă a Macedoniei 

(2018/2145(INI)) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 37 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  37a. consideră că procedurile judiciare 

din Macedonia trebuie să continue în 

conformitate cu procedurile țării și că 

Nikola Gruevski trebuie tras la 

răspundere în cadrul sistemului judiciar 

din Macedonia; invită Ungaria să 

respecte independența sistemului judiciar 

din Macedonia și statul de drept din 

această țară, să revadă azilul politic 

acordat lui Nikola Gruevski și să inițieze 

procedura de extrădare a acestuia 

autorităților de la Skopje; invită toate 

părțile vizate să acționeze strict în 

conformitate cu legislația aplicabilă la 

nivel național și internațional; subliniază 

că aceste proceduri judiciare nu trebuie 

politizate; 

Or. en 

 

 


