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Raport A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

2018. aasta aruanne endise Jugoslaavia Makedoonia vabariigi kohta 

(2018/2145(INI)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 4 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  4 a. tunneb heameelt 19. oktoobril 

Sobranies toimunud hääletuse üle 

alustada Prespa kokkuleppe 

rakendamiseks põhiseaduse muutmise 

protsessi; kutsub kõiki erakondi üles 

jätkama muutmisprotsessi edasistes 

järkudes koostööd jagatud vastutuse 

vaimus; kordab oma kindlat toetust riigi 

Euroopa ja Euro-Atlandi tulevikule ning 

nõuab tungivalt, et valitsus ja parlament 

jätkaksid tööd reformidega, mis sillutavad 

teed ELi ühinemisele; julgustab 

eriprokuröri ja kohtuid viima läbi kõigi 

lahendamata poliitiliste õigusrikkumiste 

juhtumite ja kriminaalsete tegude 

sõltumatud uurimised ning tooma 

süüdlased kohtu ette; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus K a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  K a. arvestades, et pärast põhjalikku ja 

läbipaistvat kohtumenetlust mõisteti 

Nikola Gruevski Makedoonia kohtutes 

võimu kuritarvitamise eest süüdi ja talle 

määrati kaheaastane vanglakaristus; 

arvestades, et mitu kohtuastet jäi sama 

otsuse juurde, mis jõustus pärast seda, kui 

kõik edasikaebamise võimalused olid 

ammendatud; arvestades, et Nikola 

Guevskit on süüdistatud ka neljas muus 

pooleliolevas kriminaalasjas ja ta on 

seotud veel viie käimasoleva 

kriminaaluurimisega; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 37 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  37 a. on seisukohal, et Makedoonia 

kohtumenetlused peavad jätkuma 

vastavalt riigis kehtivale korrale ja Nikola 

Gruevski tuleb Makedoonia 

kohtusüsteemis vastutusele võtta; kutsub 

Ungarit üles austama Makedoonia 

kohtusüsteemi ja õigusriigi sõltumatust, 

vaatama läbi Nikola Gruevskile poliitilise 

varjupaiga andmise ja alustama tema 

väljaandmise menetlust Makedooniale; 

ootab, et kõik asjaomased pooled 

tegutseksid täpselt kooskõlas asjaomaste 

siseriiklike ja rahvusvaheliste 

õigusaktidega; rõhutab, et need 

kohtumenetlused ei tohiks olla 

politiseeritud; 

Or. en 

 

 


