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21.11.2018 A8-0341/2 

Pozmeňujúci návrh  2 

Victor Boştinaru, Tonino Picula, Knut Fleckenstein 

v mene skupiny S&D 

 

Správa A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

Správa o bývalej Juhoslovanskej republike Macedónsko za rok 2018 

(2018/2145(INI)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 4 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  4a. víta hlasovanie parlamentu 

(Sobranie) dňa 19. októbra o začatí 

procesu ústavnej zmeny s cieľom 

implementovať ustanovenia dohody z 

Prespy; vyzýva všetky politické strany, aby 

pokračovali v spolupráci v duchu 

spoločnej zodpovednosti pri ďalších 

krokoch v rámci postupu prijatia zmeny; 

opakovane zdôrazňuje svoju podporu 

európskej a euroatlantickej budúcnosti 

krajiny a naliehavo vyzýva vládu a 

parlament, aby pokračovali v práci na 

reformách, ktoré pripravia cestu k 

pristúpeniu k EÚ; nabáda osobitného 

prokurátora a súdy, aby uskutočnili 

nezávislé vyšetrovania všetkých 

nevyriešených prípadov politického a 

trestného protiprávneho konania a 

postavili zodpovedné osoby pred súd; 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0341/3 

Pozmeňujúci návrh  3 

Victor Boştinaru, Tonino Picula, Knut Fleckenstein 

v mene skupiny S&D 

 

Správa A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

Správa o bývalej Juhoslovanskej republike Macedónsko za rok 2018 

(2018/2145(INI)) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie K a (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  Ka. keďže po dôkladnom a 

transparentnom právnom procese bol 

Nikola Gruevski usvedčený zo strany 

macedónskych súdov za zneužitie 

právomoci a odsúdený na dva roky 

odňatia slobody; keďže viaceré súdy 

potvrdili toto odsúdenie a rozhodnutie 

nadobudlo účinnosť po vyčerpaní 

všetkých postupov odvolania; keďže boli 

proti nemu vznesené obvinenia v ďalších 

štyroch prebiehajúcich trestných 

konaniach a je zapojený do ďalších 

piatich prebiehajúcich vyšetrovaní 

trestných činov; 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0341/4 

Pozmeňujúci návrh  4 

Victor Boştinaru, Tonino Picula, Knut Fleckenstein 

v mene skupiny S&D 

 

Správa A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

Správa o bývalej Juhoslovanskej republike Macedónsko za rok 2018 

(2018/2145(INI)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 37 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  37a. domnieva sa, že macedónske súdne 

konania musia pokračovať v súlade s 

postupmi krajiny a že Nikola Gruevski sa 

musí zodpovedať v rámci macedónskeho 

systému súdnictva; vyzýva Maďarsko, aby 

rešpektovalo nezávislosť macedónskeho 

systému súdnictva a zásady právneho 

štátu v krajine, prehodnotilo politický azyl 

udelený Nikolovi Gruevskému a 

pokračovalo v jeho vydaní do Skopje; 

očakáva, že všetky dotknuté strany budú 

konať prísne v súlade s príslušnými 

vnútroštátnymi a medzinárodnými 

právnymi predpismi; zdôrazňuje, že tieto 

súdne konania by nemali byť 

spolitizované; 

Or. en 

 

 


