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21.11.2018 A8-0341/5 

Amendamentul  5 

Judith Sargentini 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

Raportul pe 2018 privind Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei 

(2018/2145(INI)) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 36 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  36a. invită autoritățile maghiare să 

furnizeze toate informațiile relevante și 

explicațiile necesare în cazul lui Gruevski, 

fostul premier al Macedoniei, care a fugit 

din țara sa, cu ajutorul diplomatic secret 

al Ungariei, pentru a evita o pedeapsă cu 

închisoarea; consideră că aceasta este un 

act de ingerință în afacerile interne ale 

fostei Republici Iugoslave a Macedoniei 

și, în special, un act de dispreț față de 

sistemul judiciar și statul de drept din 

această țară; ia act de cererea de 

extrădare emisă de autoritățile de la 

Skopje și se așteaptă ca Ungaria să 

acționeze strict în conformitate cu 

legislația relevantă națională și 

internațională răspunzând pozitiv la 

această cerere. 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0341/6 

Amendamentul  6 

Igor Šoltes 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

Raportul pe 2018 privind Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei 

(2018/2145(INI)) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 57 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  57a. ia act de o serie de proiecte de 

infrastructură în zonele protejate care ar 

putea avea un impact semnificativ asupra 

viitoarelor situri Natura 2000; solicită, în 

acest sens, respectarea recomandării 

Comitetului permanent al Convenției de 

la Berna [nr. 184(2015)], prin 

suspendarea punerii în aplicare a 

proiectelor pe teritoriul Parcului Național 

Mavrovo până la încheierea unei evaluări 

strategice de mediu în deplină 

conformitate cu legislația UE privind 

mediul; solicită, în continuare, 

respectarea Deciziei Comitetului 

UNESCO privind patrimoniul mondial 

(40 COM 7B.68) în legătură cu 

patrimoniul natural și cultural al regiunii 

Ohrid și efectuarea unei evaluări 

strategice de mediu globale (SEA) și a 

unei evaluări a impactului asupra 

patrimoniului înainte de a realiza alte 

lucrări suplimentare; solicită dezvoltarea 

unei strategii naționale privind 

hidroenergia în conformitate cu legislația 

UE privind UE; 

Or. en 

 

 


