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7.3.2016 B8-0310/7 

Pozměňovací návrh  7 

Knut Fleckenstein, Richard Howitt 

za skupinu S&D 

 

Návrh usnesení B8-0310/2016 

Ivo Vajgl 

za Výbor pro zahraniční věci 

Zpráva o pokroku Bývalé jugoslávské republiky Makedonie za rok 2015 

Návrh usnesení 

Bod 9 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

9. zdůrazňuje klíčovou úlohu 

makedonského parlamentu pro 

demokratický rozvoj této země a jako 

fórum pro politický dialog a zastoupení; 

vyzývá k tomu, aby byla zdokonalena 

posílena jeho zákonodárná a kontrolní 

funkce; vyzývá k pravidelným schůzkám a 

hladkému fungování příslušných 

parlamentních výborů zabývajících se 

odposlechy komunikace a bezpečností a 

kontrašpionáží; vyzývá k dokončení 

doporučení vyšetřovacího výboru 

k událostem, k nimž v tomto parlamentu 

došlo dne 24. prosince 2012; zdůrazňuje, 

že je třeba zajistit volný přístup výboru 

k nezbytným údajům, svědectvím a 

odborné pomoci a také zajistit 

důvěryhodnou parlamentní kontrolu práce 

zpravodajských služeb s nezbytným 

systémem brzd a protivah s ohledem na 

výkonnou moc; 

9. zdůrazňuje klíčovou úlohu 

makedonského parlamentu pro 

demokratický rozvoj této země a jako 

fórum pro politický dialog a zastoupení; 

vyzývá k tomu, aby byla zdokonalena 

posílena jeho zákonodárná a kontrolní 

funkce; vyzývá k pravidelným schůzkám a 

hladkému fungování příslušných 

parlamentních výborů zabývajících se 

odposlechy komunikace a bezpečností a 

kontrašpionáží; konstatuje, že nebyly 

dodrženy lhůty pro předkládání zpráv 

parlamentních výborů stanovené 

v politické dohodě; vyzývá k dokončení 

doporučení vyšetřovacího výboru 

k událostem, k nimž v tomto parlamentu 

došlo dne 24. prosince 2012; zdůrazňuje, 

že je třeba zajistit volný přístup výboru 

k nezbytným údajům, svědectvím a 

odborné pomoci a také zajistit 

důvěryhodnou parlamentní kontrolu práce 

zpravodajských služeb s nezbytným 

systémem brzd a protivah s ohledem na 

výkonnou moc; 

Or. en 
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7.3.2016 B8-0310/8 

Pozměňovací návrh  8 

Knut Fleckenstein, Richard Howitt 

za Výbor pro zahraniční věci 

 

Návrh usnesení B8-0310/2016 

Ivo Vajgl 

za Výbor pro zahraniční věci 

Zpráva o pokroku Bývalé jugoslávské republiky Makedonie za rok 2015 

Návrh usnesení 

Bod 50 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

50. domnívá se, že členství Makedonie 

v NATO by mohlo přispět k posílení 

bezpečnosti a politické stability 

v jihovýchodní Evropě; doufá v brzké 

zahájení rozhovorů o přistoupení; 

50. domnívá se, že členství Makedonie 

v NATO by mohlo přispět k posílení 

bezpečnosti a politické stability 

v jihovýchodní Evropě; doufá v brzké 

zahájení rozhovorů o přistoupení; 

připomíná však, že procesy přistoupení 

k EU a k NATO probíhají nezávisle na 

sobě; 

Or. en 

 

 


