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21.11.2018 A8-0341/2 

Tarkistus  2 

Victor Boştinaru, Tonino Picula, Knut Fleckenstein 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

Entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa koskeva vuoden 2018 kertomus 

(2018/2145(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

4 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  4 a. pitää myönteisenä maan 

parlamentissa (sobranie) 19. lokakuuta 

2018 järjestettyä äänestystä perustuslain 

muutosmenettelyn käynnistämisestä, jotta 

Prespan sopimuksen määräykset voidaan 

panna täytäntöön; kehottaa kaikkia 

poliittisia puolueita jatkamaan yhteistyötä 

jaetun vastuun hengessä 

muutosmenettelyn seuraavissa vaiheissa; 

antaa jälleen vahvan tukensa maan 

eurooppalaiselle ja euroatlanttiselle 

tulevaisuudelle ja kehottaa hallitusta ja 

parlamenttia jatkamaan uudistuksia, 

joilla pohjustetaan tietä EU:hun 

liittymiselle; kannustaa erityissyyttäjää ja 

tuomioistuimia suorittamaan 

riippumattomia tutkimuksia kaikista 

vireillä olevista poliittisista ja rikollisista 

väärinkäytöksistä ja saattamaan syylliset 

oikeuden eteen; 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0341/3 

Tarkistus  3 

Victor Boştinaru, Tonino Picula, Knut Fleckenstein 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

Entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa koskeva vuoden 2018 kertomus 

(2018/2145(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan K a kappale (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  K a. toteaa, että makedonialainen 

tuomioistuin tuomitsi perusteellisen ja 

avoimen oikeudenkäynnin jälkeen Nikola 

Gruevskin vallan väärinkäytöstä kahdeksi 

vuodeksi vankeuteen; ottaa huomioon, 

että useat tuomioistuimet vahvistivat 

tämän tuomion ja että päätös tuli voimaan 

sen jälkeen, kun kaikki valituskeinot oli 

käytetty; ottaa huomioon, että hänet on 

asetettu syytteeseen myös neljässä vireillä 

olevassa rikosasiassa ja että hän joutuu 

osallistumaan vielä viiteen vireillä 

olevaan rikostutkintaan; 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0341/4 

Tarkistus  4 

Victor Boştinaru, Tonino Picula, Knut Fleckenstein 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

Entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa koskeva vuoden 2018 kertomus 

(2018/2145(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

37 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  37 a. katsoo, että oikeudenkäyntejä 

Makedoniassa on jatkettava maan 

menettelyjen mukaisesti ja että Nikola 

Gruevski on saatettava vastuuseen 

Makedonian oikeusjärjestelmässä; 

kehottaa Unkaria kunnioittamaan 

Makedonian oikeusjärjestelmän ja 

oikeusvaltion riippumattomuutta ja 

arvioimaan uudelleen Nikola Gruevskille 

myönnettyä poliittista turvapaikkaa ja 

luovuttamaan hänet Skopjeen; odottaa, 

että kaikki asianomaiset osapuolet 

toimivat ehdottomasti asiaa koskevien 

kansallisten ja kansainvälisten lakien 

mukaisesti; korostaa, että näitä 

oikeudenkäyntejä ei saisi politisoida; 

Or. en 

 

 


