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Изменение  9 

Иво Вайгъл 

от името на групата ALDE 

 

Предложение за резолюция B8-0212/2015 

Иво Вайгъл 

от името на комисията по външни работи 

Доклад за напредъка на бивша югославска република Македония през 2014 г. 

Предложение за резолюция 

Параграф 20 

 

Предложение за резолюция Изменение 

20. приветства високата степен на 

привеждане в съответствие с 

достиженията на правото на ЕС и 

подобряването на ефикасността и 

професионализма на съдилищата в 

резултат на всеобхватни реформи в 

съдебната система; приветства 

започването на технически диалог по 

глави 23 и 24 в допълнение към диалога 

на високо равнище относно 

присъединяването; е загрижен обаче от 

неправомерното политическо влияние 

върху определени съдебни производства 

и подчертава, че съдебните органи не 

трябва да се поддават на никакъв 

външен натиск от страна на 

парламентарната или изпълнителната 

власт; подчертава необходимостта от 

гарантиране на правилно прилагане на 

съдебни стандарти в съответствие с 

европейските норми и най-добри 

практики; призовава за уеднаквяване на 

съдебната практика с цел гарантиране 

на предсказуема съдебна система и 

обществено доверие; призовава за 

подобряване на качеството на 

правосъдието, за повече използване на 

извънсъдебни средства за правна защита 

и алтернативно разрешаване на спорове, 

за по-добро стратегическо планиране, за 

по-добър достъп до правосъдие за 

уязвимите членове на обществото и за 

20. приветства високата степен на 

привеждане в съответствие с 

достиженията на правото на ЕС и 

подобряването на ефикасността и 

професионализма на съдилищата в 

резултат на всеобхватни реформи в 

съдебната система; е загрижен обаче от 

неправомерното политическо влияние 

върху определени съдебни производства 

и подчертава, че съдебните органи не 

трябва да се поддават на никакъв 

външен натиск от страна на 

парламентарната или изпълнителната 

власт; подчертава необходимостта от 

гарантиране на правилно прилагане на 

съдебни стандарти в съответствие с 

европейските норми и най-добри 

практики; призовава за уеднаквяване на 

съдебната практика с цел гарантиране 

на предсказуема съдебна система и 

обществено доверие; призовава за 

подобряване на качеството на 

правосъдието, за повече използване на 

извънсъдебни средства за правна защита 

и алтернативно разрешаване на спорове, 

за по-добро стратегическо планиране, за 

по-добър достъп до правосъдие за 

уязвимите членове на обществото и за 

по-голямо участие на професионалните 

организации и организациите на 

гражданското общество в мониторинга 

на независимостта на съдебната 
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по-голямо участие на професионалните 

организации и организациите на 

гражданското общество в мониторинга 

на независимостта на съдебната 

система; 

система; 

Or. en 

 

 


