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21.11.2018 A8-0341/5 

Pozměňovací návrh  5 

Judith Sargentini 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

Zpráva o Bývalé jugoslávské republice Makedonii za rok 2018 

(2018/2145(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod 36 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 36a. vyzývá maďarské orgány, aby 

poskytly veškeré podstatné informace 

a nezbytné vysvětlení ohledně případu 

bývalého makedonského premiéra 

Gruevského, který ze své země uprchl 

s tajnou diplomatickou pomocí 

Maďarska, aby se vyhnul vězení; 

považuje tento čin za vměšování se do 

vnitřních záležitostí Bývalé jugoslávské 

republiky Makedonie a zejména za projev 

pohrdání soudnictvím a právním státem 

v této zemi; bere na vědomí, že orgány ve 

Skopje vypracovaly žádost o vydání, 

a očekává, že Maďarsko bude jednat 

důsledně v souladu s příslušnými 

vnitrostátními a mezinárodními právními 

předpisy a na tuto žádost odpoví kladně; 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0341/6 

Pozměňovací návrh  6 

Igor Šoltes 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

Zpráva o Bývalé jugoslávské republice Makedonii za rok 2018 

(2018/2145(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod 57 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 57a. bere na vědomí řadu plánovaných 

infrastrukturních projektů v chráněných 

oblastech, které by mohly mít výrazný 

dopad na budoucí lokality sítě Natura 

2000; v této souvislosti žádá, aby se 

dodržovalo doporučení stálého výboru 

Bernské úmluvy (č. 184(2015)) a přerušily 

se všechny projekty na území národního 

parku Marovo do doby, než bude v plném 

souladu s environmentálními právními 

předpisy EU vypracováno strategické 

posouzení vlivů na životní prostředí; 

vyzývá rovněž k respektování rozhodnutí 

výboru UNESCO pro světové dědictví (40 

COM 7B.68), které se týká přírodního 

a kulturního dědictví ochridské oblasti, a 

k vypracování celkového strategického 

posouzení vlivů na životní prostředí (SEA) 

a posouzení dopadů na kulturní dědictví 

(HIA) před provedením jakýchkoli dalších 

kroků; naléhavě vyzývá k vypracování 

vnitrostátní vodní strategie v souladu 

s právními předpisy EU v oblasti životního 

prostředí; 

Or. en 

 

 


