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Ændringsforslag  2 

Victor Boştinaru, Tonino Picula, Knut Fleckenstein 

for S&D-Gruppen 

 

Betænkning A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

2018-rapport om den tidligere jugoslaviske republik Makedonien 

(2018/2145(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 4 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  4a. glæder sig over afstemningen den 

19. oktober i Sobranie, der indledte 

processen for en forfatningsændring med 

henblik på at gennemføre bestemmelserne 

i Prespa-aftalen; opfordrer alle politiske 

partier til at fortsætte samarbejdet i en 

ånd af fælles ansvar i de næste faser af 

ændringsproceduren; gentager sin stærke 

støtte til landets europæiske og 

euroatlantiske fremtid og opfordrer 

indtrængende regeringen og parlamentet 

til at fortsætte deres arbejde med 

reformer, som vil bane vejen for EU-

tiltrædelse; tilskynder den særlige 

offentlige anklagemyndighed og 

domstolene til at gennemføre deres 

uafhængige undersøgelser af alle 

verserende sager om politiske og 

strafferetlige forseelser og retsforfølge de 

ansvarlige; 

Or. en 
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Betænkning A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

2018-rapport om den tidligere jugoslaviske republik Makedonien 

(2018/2145(INI)) 

Forslag til beslutning 

Betragtning K a (ny) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  Ka. der henviser til, at Nikola Gruevski 

efter en grundig og gennemsigtig retssag 

blev dømt for magtmisbrug og idømt to 

års fængsel; der henviser til, at flere 

domstole fastholdt denne dom, og at 

afgørelsen trådte i kraft, efter at alle 

appelmuligheder var udtømt; der henviser 

til, at han også er blevet tiltalt i fire 

yderligere verserende straffesager og er 

involveret i yderligere fem igangværende 

strafferetlige efterforskninger; 

Or. en 
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Ivo Vajgl 

2018-rapport om den tidligere jugoslaviske republik Makedonien 
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Forslag til beslutning 

Punkt 37 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  37a. mener, at den makedonske retssag 

skal fortsætte i overensstemmelse med 

landets procedurer, og at Nikola Gruevski 

skal holdes ansvarlig i det makedonske 

retssystem; opfordrer Ungarn til at 

respektere det makedonske retssystems 

uafhængighed og retsstatsprincippet i 

landet, genevaluere det politiske asyl, som 

Nikola Gruevski har fået, og gå videre 

med hans udlevering til Skopje; forventer, 

at alle berørte parter handler i nøje 

overensstemmelse med de relevante 

nationale og internationale love; 

understreger, at disse retslige procedurer 

ikke bør politiseres; 

Or. en 

 

 


