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21.11.2018 A8-0341/5 

Predlog spremembe  5 

Judith Sargentini 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

Poročilo o Nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji za leto 2018 

(2018/2145(INI)) 

Predlog resolucije 

Odstavek 36 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 36a. poziva madžarske oblasti, naj 

zagotovijo vse ustrezne informacije in 

potrebna pojasnila v zvezi s primerom 

nekdanjega makedonskega predsednika 

vlade Nikole Gruevskega, ki je pobegnil iz 

svoje države s tajno diplomatsko pomočjo 

Madžarske, da bi se izognil zaporni kazni; 

meni, da gre za dejanje vmešavanja v 

notranje zadeve nekdanje jugoslovanske 

republike Makedonije, zlasti pa za dejanje 

nespoštovanja sodstva in pravne države v 

tej državi; je seznanjen z zahtevo za 

izročitev, ki so jo izdali organi v Skopju, 

in pričakuje, da bo Madžarska s 

pozitivnim odgovorom na to zahtevo 

ravnala strogo v skladu z ustreznim 

nacionalnim in mednarodnim pravom; 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0341/6 

Predlog spremembe  6 

Igor Šoltes 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

Poročilo o Nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji za leto 2018 

(2018/2145(INI)) 

Predlog resolucije 

Odstavek 57 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 57a. je seznanjen s številnimi 

načrtovanimi infrastrukturnimi projekti 

na zaščitenih območjih, ki bi verjetno 

imeli velike vplive na prihodnja območja 

Natura 2000; v zvezi s tem poziva, naj se 

spoštuje priporočilo stalnega odbora 

Bernske konvencije (št. 184(2015)) o 

začasni zaustavitvi izvajanja projektov na 

območju narodnega parka Mavrovo, 

dokler ne bo zaključena strateška presoja 

vplivov na okolje v popolni skladnosti z 

okoljsko zakonodajo EU; poleg tega 

poziva k spoštovanju sklepa odbora za 

svetovno dediščino organizacije Unesco 

(40 COM 7B.68) o naravni in kulturni 

dediščini ohridske regije ter k pripravi 

celovite strateške presoje vplivov na okolje 

in presoje vplivov na kulturno dediščino, 

preden se začnejo izvajati nadaljnja dela; 

poziva, naj se razvije nacionalna 

strategija za izkoriščanje vodne energije v 

skladu z okoljsko zakonodajo EU; 

Or. en 

 

 


