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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

21.11.2018 A8-0341/2 

Módosítás  2 

Victor Boştinaru, Tonino Picula, Knut Fleckenstein 

az S&D képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

A Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságról szóló 2018. évi jelentés 

(2018/2145(INI)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

4 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  4a. üdvözli, hogy a Szobranje 2018. 

október 19-én megszavazta, hogy elindítja 

a preszpai megállapodásban foglalt 

rendelkezések végrehajtásához szükséges 

alkotmánymódosítás folyamatát; 

felszólítja az összes politikai pártot, hogy a 

módosítási eljárás következő szakaszában 

is a megosztott felelősség szellemében 

működjenek együtt; ismételten 

hangsúlyozza, hogy határozottan 

támogatja az ország európai és euroatlanti 

jövőjét, és sürgeti a kormányt és a 

parlamentet, hogy folytassák az uniós 

csatlakozás lehetővé tételéhez szükséges 

reformokra irányuló munkát; arra 

ösztönzi a különleges államügyészt és a 

bíróságokat, hogy zárják le a politikai és 

bűnügyi törvénysértésekkel kapcsolatos, 

folyamatban lévő ügyekre vonatkozó 

független vizsgálataikat, és a felelősöket 

állítsák bíróság elé; 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0341/3 

Módosítás  3 

Victor Boştinaru, Tonino Picula, Knut Fleckenstein 

az S&D képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

A Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságról szóló 2018. évi jelentés 

(2018/2145(INI)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

K a preambulumbekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  Ka. mivel a macedón bíróság alapos és 

átlátható jogi eljárást követően a 

hatalommal való visszaélés miatt két év 

börtönbüntetésre ítélte Nikola Gruevszkit; 

mivel ezt az ítéletet több bíróság is 

helybenhagyta, és a határozat az összes 

fellebbezési lehetőség kimerítését követően 

hatályba lépett; mivel Gruevszki ellen 

négy további, függőben lévő 

büntetőügyben is vádat emeltek, és 

ezenkívül öt egyéb, folyamatban lévő 

bűnügyi nyomozásban is érintett; 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0341/4 

Módosítás  4 

Victor Boştinaru, Tonino Picula, Knut Fleckenstein 

az S&D képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

A Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságról szóló 2018. évi jelentés 

(2018/2145(INI)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

37 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  37a. úgy véli, hogy a pereknek a 

macedón eljárások szerint kell 

folytatódniuk, valamint hogy Nikola 

Gruevszkit a macedón 

igazságszolgáltatáson belül felelősségre 

kell vonni; felkéri Magyarországot, hogy 

tartsa tiszteletben a macedón igazságügyi 

rendszert és jogállamiságot, értékelje újra 

a Nikola Gruevszki számára nyújtott 

politikai menedékjogot, és indítsa meg 

Szkopjének történő kiadatását; elvárja, 

hogy minden fél szigorúan a vonatkozó 

nemzeti és nemzetközi jogszabályoknak 

megfelelően járjon el; hangsúlyozza, hogy 

az ilyen jogi eljárásokat nem szabad 

átpolitizálni; 

Or. en 

 

 


