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21.11.2018 A8-0341/5 

Pozmeňujúci návrh  5 

Judith Sargentini 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

Správa o bývalej Juhoslovanskej republike Macedónsko za rok 2018 

(2018/2145(INI)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 36 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  36a. vyzýva maďarské orgány, aby 

poskytli všetky relevantné informácie a 

potrebné vysvetlenia týkajúce sa prípadu 

bývalého macedónskeho premiéra 

Gruevského, ktorý utiekol zo svojej 

krajiny s tajnou diplomatickou pomocou 

Maďarska, aby sa vyhol trestu odňatia 

slobody; považuje to za akt zasahovania 

do vnútorných záležitostí bývalej 

Juhoslovanskej republiky Macedónsko a 

najmä za akt pohŕdania súdom a právnym 

štátom v tejto krajine; berie na vedomie 

žiadosť o vydanie, ktorú vydali orgány v 

Skopje, a očakáva, že Maďarsko bude 

konať v prísnom súlade s príslušnými 

vnútroštátnymi a medzinárodnými 

právnymi predpismi a kladne odpovie na 

túto žiadosť; 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0341/6 

Pozmeňujúci návrh  6 

Igor Šoltes 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

Správa o bývalej Juhoslovanskej republike Macedónsko za rok 2018 

(2018/2145(INI)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 57 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  57a. berie na vedomie niekoľko 

plánovaných projektov v oblasti 

infraštruktúry v rámci chránených 

oblastí, ktoré by pravdepodobne mali 

významný vplyv na budúce lokality siete 

Natura 2000; vyzýva v tejto súvislosti na 

dodržanie odporúčania stáleho výboru 

Bernského dohovoru (č. 184(2015)) 

pozastavením vykonávania projektov na 

území národného parku Mavrovo dovtedy, 

kým sa vypracuje strategické 

environmentálne hodnotenie v plnom 

súlade s právnymi predpismi EÚ o 

ochrane životného prostredia; ďalej 

vyzýva na dodržanie rozhodnutia Výboru 

pre svetové dedičstvo UNESCO (č. 40 

COM 7B.68) o prírodnom a kultúrnom 

dedičstve ochridského regiónu a na 

uskutočnenie celkového strategického 

environmentálneho hodnoteniea (SEA) a 

posúdenie vplyvu na kultúrne dedičstvo 

(HIA) pred vykonaním akýchkoľvek 

ďalších prác; naliehavo žiada o 

vypracovanie vnútroštátnej stratégie pre 

oblasť vodnej energie v súlade s právnymi 

predpismi EÚ o ochrane životného 

prostredia; 

Or. en 
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