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Pakeitimas 2 

Victor Boştinaru, Tonino Picula, Knut Fleckenstein 

S&D frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

2018 m. ataskaita dėl buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos 

(2018/2145(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

4 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  4a. palankiai vertina Makedonijos 

parlamento (maked. Sobranie) spalio 

19 d. balsavimą siekiant pradėti 

konstitucijos dalinio pakeitimo procesą, 

kad būtų galima įgyvendinti nuostatas, 

išdėstytas Prespos susitarime; ragina 

politines partijas vadovaujantis bendra 

atsakomybe ir toliau bendradarbiauti 

vykdant šios dalinio pakeitimo procedūros 

kitus etapus; pakartoja, kad tvirtai remia 

šalies europinę ir euroatlantinę ateitį ir 

primygtinai ragina vyriausybę ir 

parlamentą ir toliau vykdyti reformas, 

kurios sudarys sąlygas įstoti į ES; ragina 

specialųjį prokurorą ir teismus atlikti savo 

nepriklausomus visų neištirtų politinių ir 

baudžiamųjų nusikaltimų bylų tyrimus ir 

patraukti kaltuosius atsakomybėn; 

Or. en 
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Pakeitimas 3 

Victor Boştinaru, Tonino Picula, Knut Fleckenstein 

S&D frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

2018 m. ataskaita dėl buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos 

(2018/2145(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

K a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  Ka. kadangi po kruopštaus ir 

skaidraus teisminio proceso Makedonijos 

teismai nuteisė Nikolą Gruevskį dėl 

piktnaudžiavimo valdžia ir skyrė jam 

dviejų metų įkalinimo bausmę; kadangi 

įvairūs teismai patvirtino šį apkaltinamąjį 

nuosprendį ir nuosprendis įsigaliojo 

išnaudojus visas apeliacijų galimybes; 

kadangi N. Gruevski buvo nurodytas 

keturiose papildomose nagrinėjamose 

baudžiamosiose bylose ir yra susijęs dar 

su penkiais vykdomais baudžiamųjų veikų 

tyrimais; 

Or. en 
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Pakeitimas 4 

Victor Boştinaru, Tonino Picula, Knut Fleckenstein 

S&D frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

2018 m. ataskaita dėl buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos 

(2018/2145(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

37 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  37a. mano, kad Makedonijos teismo 

procesai turi būti tęsiami vadovaujantis 

šalyje nustatytomis procedūromis ir kad 

Nikola Gruevski turi būti patrauktas 

atsakomybėn pagal Makedonijos 

teisingumo sistemą; ragina Vengriją 

paisyti Makedonijos teisingumo sistemos 

nepriklausomumo ir teisės viršenybės 

šalyje, iš naujo įvertinti politinio 

prieglobsčio suteikimą Nikolai Gruevskiui 

ir imtis jo ekstradicijos į Skopję proceso; 

tikisi, kad visos susijusios šalys elgsis 

griežtai laikydamosi atitinkamų 

nacionalinių ir tarptautinių teisės aktų; 

pabrėžia, kad šios teisminės procedūros 

neturėtų būti politizuojamos; 

Or. en 

 

 


