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Amendamentul 9 

Ivo Vajgl 

în numele Grupului ALDE 
 

Propunere de rezoluție B8-0212/2015 

Ivo Vajgl 
în numele Comisiei pentru afaceri externe 

referitoare la Raportul pe 2014 privind progresele realizate de Fosta Republică Iugoslavă a 
Macedoniei 

Propunere de rezoluție 

Punctul 20 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

20. salută nivelul ridicat de aliniere la 
acquis-ul legislativ și îmbunătățirea 
eficienței instanțelor judecătorești ca 

urmare a reformelor judiciare 
cuprinzătoare; salută lansarea unui dialog 
tehnic cu privire la capitolele 23 și 24, în 
plus față de dialogul la nivel înalt privind 
aderarea; își exprimă, însă, îngrijorarea cu 
privire la influența politică necuvenită 
asupra anumitor proceduri judiciare și 
subliniază faptul că sistemul judiciar 
trebuie să rămână independent față de toate 
presiunile externe exercitate de parlament 

și executiv; subliniază necesitatea de a 
asigura o implementare adecvată a 
standardelor juridice, în acord cu normele 

europene și cu cele mai bune practici; 
solicită unificarea jurisprudenței pentru a 

se asigura caracterul previzibil al 
sistemului judiciar și încrederea opiniei 
publice; solicită îmbunătățirea calității 

justiției, utilizarea sporită a căilor de atac 
extrajudiciare și a soluționării alternative a 

litigiilor, o mai bună planificare strategică, 
un acces mai bun la justiție pentru membrii 
vulnerabili ai societății și o mai mare 
implicare a organizațiilor profesionale și a 
organizațiilor din societatea civilă în 

monitorizarea independenței judiciare; 

20. salută nivelul ridicat de aliniere la 
acquis-ul legislativ și îmbunătățirea 
eficienței instanțelor judecătorești ca 

urmare a reformelor judiciare 
cuprinzătoare; își exprimă, însă, 

îngrijorarea cu privire la influența politică 
nedorită asupra anumitor proceduri 
judiciare și subliniază faptul că sistemul 

judiciar trebuie să rămână independent față 
de toate presiunile externe exercitate de 
parlament și executiv; subliniază 
necesitatea de a asigura o implementare 
adecvată a standardelor juridice, în 

conformitate cu normele europene și cu 
cele mai bune practici; solicită unificarea 
jurisprudenței pentru a se asigura caracterul 

previzibil al sistemului judiciar și 
încrederea opiniei publice; solicită 

îmbunătățirea calității justiției, utilizarea 
sporită a căilor de atac extrajudiciare și a 
soluționării alternative a litigiilor, o mai 

bună planificare strategică, un acces mai 
bun la justiție pentru membrii vulnerabili ai 

societății și mai multă implicare a 
organizațiilor profesionale și a 
organizațiilor din societatea civilă în 

monitorizarea independenței judiciare; 

Or. en 
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