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21.11.2018 A8-0341/5 

Τροπολογία  5 

Judith Sargentini 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

Έκθεση του 2018 για την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 

(2018/2145(INI)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 36 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  36α. καλεί τις ουγγρικές αρχές να 

παράσχουν όλες τις σχετικές πληροφορίες 

και τις απαραίτητες εξηγήσεις σχετικά με 

την υπόθεση του Μακεδόνα πρώην 

Πρωθυπουργού Gruevski που εγκατέλειψε 

τη χώρα του με τη μυστική διπλωματική 

βοήθεια της Ουγγαρίας για να αποφύγει 

ποινή φυλάκισης· θεωρεί ότι η εν λόγω 

πράξη συνιστά παρέμβαση στις 

εσωτερικές υποθέσεις της πρώην 

Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της 

Μακεδονίας και, ειδικότερα, 

περιφρόνηση προς τις δικαστικές αρχές 

και το κράτος δικαίου στη χώρα αυτή· 

σημειώνει το αίτημα έκδοσης που 

εξέδωσαν οι αρχές των Σκοπίων και 

αναμένει από την Ουγγαρία να ενεργήσει 

αυστηρά σύμφωνα με τη σχετική εθνική 

και διεθνή νομοθεσία, απαντώντας 

θετικά στο αίτημα αυτό· 
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21.11.2018 A8-0341/6 

Τροπολογία  6 

Igor Šoltes 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

Έκθεση του 2018 για την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 

(2018/2145(INI)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 57 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  57α. σημειώνει ορισμένα 

προγραμματισμένα έργα υποδομών εντός 

προστατευόμενων περιοχών που θα είχαν 

ενδεχομένως σοβαρό αντίκτυπο σε 

μελλοντικές τοποθεσίες του δικτύου 

Natura 2000· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, να 

τηρηθεί η σύσταση αριθ. 184 (2015) της 

Μόνιμης Επιτροπής της Σύμβασης της 

Βέρνης μέσω της αναστολής της 

εκτέλεσης των έργων στην περιοχή του 

εθνικού δρυμού του Mavrovo, έως ότου 

εκπονηθεί στρατηγική εκτίμηση 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων, σε πλήρη 

συμμόρφωση με την περιβαλλοντική 

νομοθεσία της ΕΕ· επιπλέον, ζητεί να 

τηρηθεί η απόφαση της Επιτροπής για 

την Παγκόσμια Κληρονομιά της 

UNESCO (40 COM 7B.68) σχετικά με 

την προστασία της φυσικής και 

πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής 

της Αχρίδας και να πραγματοποιηθεί μια 

συνολική στρατηγική περιβαλλοντική 

εκτίμηση (ΣΠΕ) και μια εκτίμηση των 

επιπτώσεων στην κληρονομιά, πριν από 

κάθε περαιτέρω εργασία· ζητεί να 

αναπτυχθεί μια εθνική στρατηγική 

υδροηλεκτρικής ενέργειας σύμφωνα με 

την περιβαλλοντική νομοθεσία της ΕΕ· 
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