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Доклад A8-0341/2018 

Иво Вайгъл 

Доклад от 2018 г. относно бивша югославска република Македония 

(2018/2145(INI)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 4 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  4а. приветства гласуването на 19 

октомври 2018 г. в парламента за 

започване на процес на изменение на 

конституцията с цел прилагане на 

разпоредбите, предвидени в 

споразумението от Преспа; призовава 

всички политически партии да 

продължат да си сътрудничат в дух 

на споделена отговорност в 

следващите стъпки от процедурата 

за изменение; отново изразява 

силната си подкрепа за европейското 

и евро-атлантическото бъдеще на 

страната и настоятелно призовава 

правителството и парламента да 

продължат работата по реформите, 

които ще проправят пътя за 

присъединяване към ЕС; насърчава 

специалния прокурор и съдилищата да 

проведат своите независими 

разследвания по всички висящи дела за 

политически и наказателни 

нарушения и да изправят 

отговорните лица пред правосъдието; 

Or. en 
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Доклад A8-0341/2018 

Иво Вайгъл 

Доклад от 2018 г. относно бивша югославска република Македония 

(2018/2145(INI)) 

Предложение за резолюция 

Съображение К a (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  Кa. като има предвид, че след 

задълбочен и прозрачен съдебен процес 

Никола Груевски е осъден от 

македонския съд за злоупотреба с 

властта и му е наложена присъда две 

години лишаване от свобода; като 

има предвид, че множество съдилища 

са потвърдили тази присъда и че 

решението е влязло в сила, след като 

са били изчерпани всички 

възможности за обжалване; като 

има предвид, че той също така е 

подведен под отговорност по още 

четири висящи наказателни дела и е 

обект на пет допълнителни 

наказателни разследвания, които са в 

ход; 

Or. en 
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Доклад A8-0341/2018 

Иво Вайгъл 

Доклад от 2018 г. относно бивша югославска република Македония 

(2018/2145(INI)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 37 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  37а. счита, че македонското 

съдебно производство трябва да 

продължи съгласно процедурите в 

страната и че Никола Груевски 

трябва да носи отговорност в 

рамките на македонската съдебна 

система; приканва Унгария да зачита 

независимостта на македонската 

съдебна система и принципите на 

правовата държава в страната, да 

преосмисли политическото убежище, 

предоставено на Никола Груевски, и 

да пристъпи към екстрадирането му 

в Скопие; очаква всички 

заинтересовани страни да действат в 

строго съответствие с относимите 

национални и международни закони; 

подчертава, че тези съдебни 

производства не следва да бъдат 

политизирани; 

Or. en 

 

 


