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Ändringsförslag  2 

Victor Boştinaru, Tonino Picula, Knut Fleckenstein 

för S&D-gruppen 

 

Betänkande A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

Rapport för 2018 om f.d. jugoslaviska republiken Makedonien 

(2018/2145(INI)) 

Förslag till resolution 

Punkt 4a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  4a. Europaparlamentet välkomnar 

omröstningen i Sobranie 

den 19 oktober 2018 om att inleda 

processen för en ändring av 

konstitutionen för att genomföra 

bestämmelserna i Prespa-avtalet. 

Parlamentet uppmanar alla politiska 

partier att fortsätta samarbeta i en anda 

av delat ansvar under de kommande 

etapperna av ändringsförfarandet. 

Parlamentet upprepar sitt starka stöd för 

landets europeiska och euroatlantiska 

framtid och uppmanar med kraft 

regeringen och parlamentet att arbeta 

vidare med sina reformer, som kommer 

att bana väg för en EU-anslutning. 

Parlamentet uppmuntrar den särskilda 

allmänna åklagaren och domstolarna att 

utföra sina oberoende utredningar av alla 

pågående fall av politiska och straffbara 

företeelser och att ställa de ansvariga 

inför rätta. 

Or. en 
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Ändringsförslag  3 

Victor Boştinaru, Tonino Picula, Knut Fleckenstein 

för S&D-gruppen 

 

Betänkande A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

Rapport för 2018 om f.d. jugoslaviska republiken Makedonien 

(2018/2145(INI)) 

Förslag till resolution 

Skäl Ka (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  Ka. Efter en grundlig och öppen 

rättslig process förklarades 

Nikola Gruevski skyldig till maktmissbruk 

av de makedoniska domstolarna och 

dömdes till två års fängelse. Flera 

domstolar godkände denna dom och 

beslutet trädde i kraft efter det att alla 

möjligheter till överklagande var uttömda. 

Han har också åtalats i ytterligare fyra 

pågående brottmål och är inblandad i 

ytterligare fem pågående 

brottsutredningar. 

Or. en 



 

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

SV Förenade i mångfalden SV 

 

21.11.2018 A8-0341/4 

Ändringsförslag  4 

Victor Boştinaru, Tonino Picula, Knut Fleckenstein 

för S&D-gruppen 

 

Betänkande A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

Rapport för 2018 om f.d. jugoslaviska republiken Makedonien 

(2018/2145(INI)) 

Förslag till resolution 

Punkt 37a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  37a. Europaparlamentet anser att de 

makedoniska rättsliga förfarandena måste 

fortsätta i enlighet med förfarandena i 

landet och att Nikola Gruevski måste 

ställas till svars inom det makedoniska 

rättsväsendet. Parlamentet uppmanar 

Ungern att respektera det makedoniska 

rättsväsendets oberoende och 

rättsstatligheten i landet, att ompröva den 

politiska asyl som beviljats Nikola 

Gruevski och att fullfölja utlämningen av 

honom till Skopje. Parlamentet förväntar 

sig att alla berörda parter agerar strikt i 

linje med relevanta nationella och 

internationella lagar. Parlamentet 

betonar att dessa rättsliga förfaranden 

inte bör politiseras. 

Or. en 

 

 


