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BG Единство в многообразието BG 

21.11.2018 A8-0341/5 

Изменение  5 

Юдит Саргентини 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0341/2018 

Иво Вайгъл 

Доклад от 2018 г. относно бивша югославска република Македония 

(2018/2145(INI)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 36 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  36а. призовава унгарските органи да 

предоставят цялата относима 

информация и необходимите 

обяснения по случая с бившия 

македонски министър-председател 

Груевски, избягал от страната с 

тайната дипломатическа помощ на 

Унгария, за да избегне наказание 

лишаване от свобода; счита това за 

акт на намеса във вътрешните 

работи на бившата югославска 

република Македония, и по-специално 

за неуважение към съдебната 

система и принципите на правовата 

държава в тази страна; отбелязва 

искането за екстрадиция, отправено 

от органите в Скопие, и очаква 

Унгария да действа в строго 

съответствие със съответните 

национални и международни закони, 

като отговори положително на това 

искане; 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0341/6 

Изменение  6 

Игор Шолтес 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0341/2018 

Иво Вайгъл 

Доклад от 2018 г. относно бивша югославска република Македония 

(2018/2145(INI)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 57 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  57а. отбелязва редицата планирани 

инфраструктурни проекти в 

защитени територии, които биха 

могли да имат значително 

въздействие върху бъдещите 

защитени зони по „Натура 2000“; в 

този контекст призовава за спазване 

на препоръката на Постоянния 

комитет на Бернската конвенция (№. 

184(2015)) чрез спиране на 

изпълнението на проектите на 

територията на Национален парк 

„Маврово“ до изготвянето на 

стратегическа екологична оценка в 

пълно съответствие със 

законодателството на ЕС в областта 

на околната среда; призовава също 

така за спазване на решение № 

40 COM 7B.68 на Комитета по 

световно наследство на ЮНЕСКО 

относно природното и културното 

наследство на региона на Охрид и за 

изготвяне на цялостна 

стратегическа екологична оценка 

(СЕО) и оценка на въздействието 

върху културното и природното 

наследството преди извършването на 

каквато и да е по-нататъшна 

работа; настоятелно призовава за 

изработване на стратегия за 

производството на електроенергия 
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от водноелектрически централи в 

съответствие със 

законодателството на ЕС в областта 

на околната среда; 

Or. en 

 

 


