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21.11.2018 A8-0341/5 

Amendement  5 

Judith Sargentini 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

Verslag 2018 over de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië 

(2018/2145(INI)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 36 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  36 bis. doet een beroep op de Hongaarse 

autoriteiten om alle relevante informatie 

en de nodige uitleg te verschaffen over het 

geval van de voormalige Macedonische 

premier Gruevski die zijn land is 

ontvlucht met de geheime diplomatieke 

hulp van Hongarije om aan een 

gevangenisstraf te ontkomen; beschouwt 

dit als een daad van inmenging in de 

binnenlandse zaken van de voormalige 

Joegoslavische Republiek Macedonië en 

met name als een daad van minachting 

voor de rechterlijke macht en de 

rechtsstaat in dit land; neemt kennis van 

het uitwijzingsverzoek van de autoriteiten 

in Skopje en verwacht dat Hongarije 

handelt met strikte eerbiediging van het 

desbetreffende nationale en internationale 

recht door positief op dit verzoek te 

reageren; 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0341/6 

Amendement  6 

Igor Šoltes 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

Verslag 2018 over de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië 

(2018/2145(INI)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 57 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  57 bis. neemt kennis van een aantal 

geplande infrastructuurprojecten in 

beschermde gebieden die waarschijnlijk 

ingrijpende gevolgen zullen hebben voor 

toekomstige Natura 2000-gebieden; roept 

ertoe op om in dit verband de aanbeveling 

van de vaste commissie van het Verdrag 

van Bern (nr. 184(2015)) te eerbiedigen 

door de tenuitvoerlegging van de 

projecten op het grondgebied van het 

nationaal park Mavrovo op te schorten 

totdat een strategische milieubeoordeling 

met volledige inachtneming van de EU-

milieuwetgeving is afgerond; dringt voorts 

aan op de eerbiediging van het besluit van 

de Commissie voor het Werelderfgoed van 

de UNESCO (40 COM 7B.68) inzake het 

natuurlijk en cultureel erfgoed van de 

regio Ohrid en op het opstellen van een 

algemene strategische 

milieueffectbeoordeling (smb) en een 

erfgoedeffectbeoordeling voordat verdere 

werkzaamheden worden verricht; dringt 

aan op de ontwikkeling van een nationale 

waterkrachtstrategie in overeenstemming 

met de milieuwetgeving van de EU; 

Or. en 

 

 


