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21.11.2018 A8-0341/2 

Amendement  2 

Victor Boştinaru, Tonino Picula, Knut Fleckenstein 

namens de S&D-Fractie 

 

Verslag A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

Verslag 2018 over de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië 

(2018/2145(INI)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 4 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  4 bis. is ingenomen met de stemming van 

19 oktober in het Macedonische 

parlement (Sobranje) om het proces van 

grondwetswijziging op te starten met het 

doel de bepalingen toe te passen die zijn 

neergelegd in het akkoord van Prespa; 

roept alle politieke partijen op bij de 

volgende stappen van de 

wijzigingsprocedure te blijven 

samenwerken in een geest van gedeelde 

verantwoordelijkheid; benadrukt zijn 

krachtige steun aan de Europese en Euro-

Atlantische toekomst en spoort de 

regering en het parlement aan te blijven 

werken aan hervormingen die de weg 

naar toetreding tot de EU effenen; spoort 

de bijzondere openbaar aanklager en de 

rechtbanken aan hun onafhankelijk 

onderzoek naar alle aanhangige gevallen 

van politiek wangedrag en strafbare feiten 

uit te voeren en degenen die 

verantwoordelijk zijn, voor de rechter te 

brengen; 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0341/3 

Amendement  3 

Victor Boştinaru, Tonino Picula, Knut Fleckenstein 

namens de S&D-Fractie 

 

Verslag A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

Verslag 2018 over de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië 

(2018/2145(INI)) 

Ontwerpresolutie 

Overweging K bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  K bis. overwegende dat Nikola Gruevski 

na een grondig en transparant proces 

door de Macedonische rechtbank wegens 

machtsmisbruik veroordeeld is tot twee 

jaar gevangenisstraf; overwegende dat 

verschillende rechtbanken deze 

veroordeling hebben gehandhaafd en dat 

de uitspraak van kracht is geworden toen 

er geen verder beroep meer mogelijk was; 

overwegende dat hij ook is aangeklaagd 

in vier verdere aanhangige strafzaken en 

betrokken is bij nog eens vijf lopende 

strafrechtelijke onderzoeken; 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0341/4 

Amendement  4 

Victor Boştinaru, Tonino Picula, Knut Fleckenstein 

namens de S&D-Fractie 

 

Verslag A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

Verslag 2018 over de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië 

(2018/2145(INI)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 37 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  37 bis. is van mening dat de 

Macedonische gerechtelijke procedures 

volgens de procedures van het land 

moeten worden voortgezet en dat Nikola 

Gruevski in het kader van het 

Macedonische rechtsstelsel ter 

verantwoording moet worden geroepen; 

verzoekt Hongarije de onafhankelijkheid 

van het Macedonische rechtsstelsel en de 

rechtsstaat van het land te respecteren, 

het aan Nikola Gruevski verleende 

politiek asiel te heroverwegen en hem aan 

Skopje uit te leveren; verwacht van alle 

betrokken partijen dat zij met strikte 

eerbiediging van het desbetreffende 

nationale en internationale recht 

handelen; benadrukt dat deze 

gerechtelijke procedures niet gepolitiseerd 

mogen worden; 

Or. en 

 

 


