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Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0212/2015 
Ivo Vajgl 
a Külügyi Bizottság nevében 

a Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság által elért eredményekrıl szóló 2014. évi jelentésrıl 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
20 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

20. üdvözli a jogalkotási vívmányokkal 

való nagyfokú összhang megteremtését, a 

bíróságok hatékonyságának és 

szakmaiságának az átfogó 

igazságszolgáltatási reformok miatti 

növekedését; üdvözli a magas szintő 

csatlakozási párbeszéd mellett a 23. és 24. 

fejezetrıl szóló technikai párbeszéd 

elindítását; ugyanakkor aggodalommal 

tölti el, hogy egyes bíróság eljárások 

esetében nem helyénvaló politikai befolyás 

érvényesül, és hangsúlyozza, hogy az 

igazságszolgáltatásnak a parlamenti és 

végrehajtó ágak által gyakorolt minden 

külsı befolyástól függetlenül kell 

mőködnie; hangsúlyozza, hogy biztosítani 

kell az igazságügyi normáknak az európai 

normákkal és a legjobb gyakorlattal 

összhangban lévı, megfelelı alkalmazását; 

az igazságszolgáltatás egyesítésére szólít 

fel az igazságügyi rendszer 

kiszámíthatóságának és a nyilvánosság 

bizalmának szavatolása érdekében; 

felszólít az igazságszolgáltatás 

minıségének javítására, a bíróságon kívüli 

jogorvoslati lehetıségek és az alternatív 

vitarendezés fokozott alkalmazására, a jobb 

stratégiai tervezés megvalósítására, a 

társadalom kiszolgáltatott tagjainak az 

igazságszolgáltatáshoz való jobb 

hozzáférése biztosítására, valamint a 

szakmai és civil társadalmi szervezetek 

20. üdvözli a jogalkotási vívmányokkal 

való nagyfokú összhang megteremtését, a 

bíróságok hatékonyságának és 

szakmaiságának az átfogó 

igazságszolgáltatási reformok miatti 

növekedését; ugyanakkor aggodalommal 

tölti el, hogy egyes bíróság eljárások 

esetében nem helyénvaló politikai befolyás 

érvényesül, és hangsúlyozza, hogy az 

igazságszolgáltatásnak a parlamenti és 

végrehajtói érdekcsoportok által gyakorolt 

minden külsı befolyástól függetlenül kell 

mőködnie;  hangsúlyozza, hogy biztosítani 

kell az igazságügyi normáknak az európai 

normákkal és a legjobb gyakorlattal 

összhangban lévı, megfelelı alkalmazását; 

az igazságszolgáltatás egyesítésére szólít 

fel az igazságügyi rendszer 

kiszámíthatóságának és a nyilvánosság 

bizalmának szavatolása érdekében; 

felszólít az igazságszolgáltatás 

minıségének javítására, a bíróságon kívüli 

jogorvoslati lehetıségek és az alternatív 

vitarendezés fokozott alkalmazására, a jobb 

stratégiai tervezés megvalósítására, a 

társadalom kiszolgáltatott tagjainak az 

igazságszolgáltatáshoz való jobb 

hozzáférése biztosítására, valamint a 

szakmai és civil társadalmi szervezetek 

nagyobb mértékő bevonására az 

igazságszolgáltatás függetlenségének 

ellenırzésébe; 
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nagyobb mértékő bevonására az 

igazságszolgáltatás függetlenségének 

ellenırzésébe; 

Or. en 

 

 


