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Alteração  5 

Judith Sargentini 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

Relatório de 2018 sobre a antiga República jugoslava da Macedónia 

(2018/2145(INI)) 

Proposta de resolução 

N.º 36-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  36-A. Insta as autoridades húngaras a 

fornecer todas as informações pertinentes 

e as explicações necessárias sobre o caso 

do antigo primeiro-ministro macedónio 

Nikola Gruevski, que fugiu do seu país 

com a assistência diplomática secreta da 

Hungria, para evitar uma pena de prisão; 

considera este caso um ato de 

interferência nos assuntos internos da 

antiga República Jugoslava da 

Macedónia e, em particular, um ato de 

desrespeito ao poder judicial e ao Estado 

de direito neste país; toma nota do pedido 

de extradição emitido pelas autoridades de 

Skopje e espera que a Hungria aja em 

estrita conformidade com a legislação 

nacional e internacional pertinente, 

respondendo de forma positiva a este 

pedido; 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0341/6 

Alteração  6 

Igor Šoltes 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

Relatório de 2018 sobre a antiga República jugoslava da Macedónia 

(2018/2145(INI)) 

Proposta de resolução 

N.º 57-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  57-A. Toma nota dos planos relativos a 

vários projetos de infraestruturas dentro 

de zonas protegidas, que são suscetíveis de 

ter impactos significativos em futuros 

sítios Natura 2000; apela, neste contexto, 

a respeitar a recomendação do Comité 

Permanente da Convenção de Berna (n.º 

184 (2015)), suspendendo a execução dos 

projetos no território do Parque Nacional 

de Mavrovo, até que seja concluída uma 

avaliação ambiental estratégica, em plena 

conformidade com a legislação ambiental 

da União Europeia; apela, além disso, a 

respeitar a Decisão (40 COM 7B.68) do 

Comité do Património Mundial da 

UNESCO relativa ao património natural e 

cultural da região de Ohrid e a realizar 

uma avaliação ambiental estratégica 

global e uma avaliação de impacto no 

património, antes da realização de 

quaisquer outros trabalhos; insta a 

desenvolver uma estratégia hidroelétrica 

nacional em conformidade com a 

legislação ambiental da União Europeia; 

Or. en 

 

 


