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21.11.2018 A8-0341/2 

Alteração  2 

Victor Boştinaru, Tonino Picula, Knut Fleckenstein 

em nome do Grupo S&D 

 

Relatório A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

Relatório de 2018 sobre a antiga República jugoslava da Macedónia 

(2018/2145(INI)) 

Proposta de resolução 

N.º 4-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  4-A. Congratula-se com a votação de 19 

de outubro, no Sobranie, para iniciar o 

processo de alteração constitucional, a 

fim de executar as disposições 

estabelecidas no Acordo de Prespa; exorta 

todos os partidos políticos a continuar a 

cooperar, num espírito de 

responsabilidade partilhada, nas 

próximas etapas do processo de alteração; 

reitera o seu firme apoio ao futuro 

europeu e euro-atlântico do país e insta o 

Governo e o Parlamento a prosseguir o 

seu trabalho nas reformas que abrirão o 

caminho para a adesão à União 

Europeia; incentiva o Procurador 

Especial e os tribunais a realizar os seus 

inquéritos independentes sobre todos os 

processos pendentes de irregularidades 

políticas e penais e a levar os responsáveis 

a julgamento; 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0341/3 

Alteração  3 

Victor Boştinaru, Tonino Picula, Knut Fleckenstein 

em nome do Grupo S&D 

 

Relatório A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

Relatório de 2018 sobre a antiga República jugoslava da Macedónia 

(2018/2145(INI)) 

Proposta de resolução 

Considerando K-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  K-A. Considerando que, após um 

processo judicial exaustivo e transparente, 

Nikola Gruevski foi condenado pelos 

tribunais macedónios por abuso de poder 

a dois anos de prisão; considerando que 

vários tribunais confirmaram esta 

condenação e que a decisão entrou em 

vigor depois de esgotados todos os 

recursos; considerando que Nikola 

Gruevski está também acusado em mais 

quatro processos penais pendentes e está 

envolvido em cinco outros inquéritos 

criminais em curso; 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0341/4 

Alteração  4 

Victor Boştinaru, Tonino Picula, Knut Fleckenstein 

em nome do Grupo S&D 

 

Relatório A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

Relatório de 2018 sobre a antiga República jugoslava da Macedónia 

(2018/2145(INI)) 

Proposta de resolução 

N.º 37-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  37-A. Considera que as ações judiciais 

macedónias têm de prosseguir de acordo 

com os procedimentos do país e que 

Nikola Gruevski tem de ser 

responsabilizado no quadro do sistema de 

justiça macedónio; convida a Hungria a 

respeitar a independência do sistema de 

justiça macedónio e o Estado de direito no 

país, a reavaliar o asilo político concedido 

a Nikola Gruevski e a proceder à sua 

extradição para Skopje; espera que todas 

as partes envolvidas ajam estritamente em 

conformidade com a legislação nacional e 

internacional pertinente; salienta que 

estes procedimentos judiciais não devem 

ser politizados; 

Or. en 

 

 


