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21.11.2018 A8-0341/2 

Pozměňovací návrh  2 

Victor Boştinaru, Tonino Picula, Knut Fleckenstein 

za skupinu S&D 

 

Zpráva A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

Zpráva o Bývalé jugoslávské republice Makedonii za rok 2018 

(2018/2145(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod 4 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 4a. vítá hlasování, které dne 19. října 

proběhlo v Sobranie s cílem zahájit proces 

změny ústavy k provedení ustanovení 

obsažených v dohodě z Prespy; vyzývá 

všechny politické strany, aby v dalších 

fázích postupu změny ústavy pokračovaly 

ve spolupráci v duchu sdílené 

odpovědnosti; opakuje svou silnou 

podporu budoucnosti této země v 

evropských a euroatlantických 

strukturách a naléhavě vyzývá vládu a 

parlament k další práci v oblasti reforem, 

které připraví podmínky pro přistoupení k 

EU; vyzývá zvláštního státního zástupce a 

soudy, aby prováděly nezávislá šetření 

týkající se všech neuzavřených případů 

politických a trestných deliktů a aby 

postavily odpovědné osoby před soud; 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0341/3 

Pozměňovací návrh  3 

Victor Boştinaru, Tonino Picula, Knut Fleckenstein 

za skupinu S&D 

 

Zpráva A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

Zpráva o Bývalé jugoslávské republice Makedonii za rok 2018 

(2018/2145(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění K a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Ka. vzhledem k tomu, že po řádném a 

transparentním soudním procesu byl 

Nikola Gruevski makedonskými soudy 

obviněn ze zneužití pravomoci a odsouzen 

k trestu odnětí svobody v délce dvou let; 

vzhledem k tomu, že tento rozsudek 

potvrdilo několik soudů a poté, co byly 

vyčerpány všechny možnosti odvolání, 

nabyl rozsudek plné moci; vzhledem k 

tomu, že bylo proti němu vzneseno 

obvinění v dalších čtyřech trestních 

řízeních a že je účasten dalších pěti 

probíhajících trestních vyšetřování; 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0341/4 

Pozměňovací návrh  4 

Victor Boştinaru, Tonino Picula, Knut Fleckenstein 

za skupinu S&D 

 

Zpráva A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

Zpráva o Bývalé jugoslávské republice Makedonii za rok 2018 

(2018/2145(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod 37 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 37a. je přesvědčen, že makedonská 

soudní řízení musí pokračovat v souladu s 

potupy této země a že Nikola Gruevski 

musí nést odpovědnost v rámci 

makedonského soudního systému; vyzývá 

Maďarsko, aby respektovalo nezávislost 

makedonského soudního systému a právní 

stát v této země, aby přehodnotilo politický 

azyl, který Nikolovi Gruevskému poskytlo 

a aby přikročilo k jeho extradici do 

Skopje; očekává, že všechny dotčené 

strany budou postupovat v přísném 

souladu s příslušnými vnitrostátními a 

mezinárodními právními předpisy; 

zdůrazňuje, že by tyto soudní postupy 

neměly být politizovány; 

Or. en 

 

 


