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21.11.2018 A8-0341/2 

Predlog spremembe  2 

Victor Boştinaru, Tonino Picula, Knut Fleckenstein 

v imenu skupine S&D 

 

Poročilo A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

Poročilo o Nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji za leto 2018 

(2018/2145(INI)) 

Predlog resolucije 

Odstavek 4 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  4a. je zadovoljen, da se je z 

glasovanjem v sobraniu 19. oktobra začel 

postopek spremembe ustave za začetek 

izvajanja določb iz Prespanskega 

sporazuma; poziva vse politične stranke, 

naj tudi pri naslednjih korakih postopka 

spremembe sodelujejo v duhu skupne 

odgovornosti; ponovno izraža odločno 

podporo evropski in evro-atlantski 

prihodnosti države ter poziva vlado in 

parlament, naj še naprej izvajata reforme, 

ki bodo utrle pot pristopu k EU; spodbuja 

posebno državno tožilstvo in sodišča, naj 

opravijo neodvisno preiskavo vseh 

aktualnih primerov političnih goljufij in 

kaznivih dejanj ter odgovorne privedejo 

pred sodišče;  

Or. en 
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21.11.2018 A8-0341/3 

Predlog spremembe  3 

Victor Boştinaru, Tonino Picula, Knut Fleckenstein 

v imenu skupine S&D 

 

Poročilo A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

Poročilo o Nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji za leto 2018 

(2018/2145(INI)) 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava K a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  Ka. ker so makedonska sodišča po 

temeljitem in preglednem pravnem 

postopku Nikolo Gruevskega spoznala za 

krivega zlorabe pooblastil in ga obsodila 

na dveletno zaporno kazen; ker je več 

sodišč potrdilo to obsodbo, ki je začela 

veljati, potem ko so bila izčrpana vsa 

pravna sredstva; ker je obtoženec še v 

štirih kazenskih postopkih, ki potekajo, in 

osumljenec še v petih kazenskih 

preiskavah; 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0341/4 

Predlog spremembe  4 

Victor Boştinaru, Tonino Picula, Knut Fleckenstein 

v imenu skupine S&D 

 

Poročilo A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

Poročilo o Nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji za leto 2018 

(2018/2145(INI)) 

Predlog resolucije 

Odstavek 37 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  37a. meni, da je treba nadaljevati sodni 

postopek v skladu s predpisi, ki veljajo v 

državi, in da mora Nikola Gruevski 

odgovarjati v okviru makedonskega 

pravosodnega sistema;  poziva 

Madžarsko, naj spoštuje neodvisnost 

makedonskega pravosodnega sistema in 

tamkajšnja načela pravne države, 

ponovno preuči politični azil, ki ga je 

odobrila Nikoli Gruevskemu, in nadaljuje 

z njegovo izročitvijo Makedoniji; 

pričakuje, da bodo vse vpletene strani 

dosledno upoštevale ustrezne nacionalne 

in mednarodne zakone; poudarja, da se 

tega sodnega postopka ne bi smelo 

politizirati; 

Or. en 

 

 


