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Изменение  7 

Кнут Флекенщайн, Ричард Хауит 

от името на групата S&D 

 

Предложение за резолюция B8-0310/2016 

Иво Вайгъл 

от името на комисията по външни работи 

Доклад за бившата югославска република Македония през 2015 г. 

Предложение за резолюция 

Параграф 9 

 

Предложение за резолюция Изменение 

9. подчертава ключовата роля на 

парламента на държавата за 

демократичното развитие на държавата 

и като форум за политически диалог и 

представителство; призовава неговите 

законодателни и контролни функции да 

бъдат подобрени и укрепени; призовава 

за редовно заседаване и гладко 

функциониране на работата на 

съответните парламентарни комисии 

относно прихващането на съобщения и 

относно сигурността и 

контраразузнаването; призовава да се 

финализира препоръката на анкетната 

комисия във връзка със събитията, 

случили се в парламента на 24 декември 

2012 г.; подчертава необходимостта да 

се гарантира безпрепятствен достъп на 

комисията до необходимите данни, 

свидетелски показания и техническа 

помощ и да се осигури надежден 

парламентарен контрол върху работата 

на разузнавателните служби, 

включително необходимите проверки и 

баланс на изпълнителната власт; 

9. подчертава ключовата роля на 

парламента на държавата за 

демократичното развитие на държавата 

и като форум за политически диалог и 

представителство; призовава неговите 

законодателни и контролни функции да 

бъдат подобрени и укрепени; призовава 

за редовно заседаване и гладко 

функциониране на работата на 

съответните парламентарни комисии 

относно прихващането на съобщения и 

относно сигурността и 

контраразузнаването; подчертава, че 

посочените в Политическото 

споразумение срокове за изготвяне на 

доклади от парламентарните 

комисии не са били спазени; призовава 

да се финализира препоръката на 

анкетната комисия във връзка със 

събитията, случили се в парламента на 

24 декември 2012 г.; подчертава 

необходимостта да се гарантира 

безпрепятствен достъп на комисията до 

необходимите данни, свидетелски 

показания и техническа помощ и да се 

осигури надежден парламентарен 

контрол върху работата на 

разузнавателните служби, включително 

необходимите проверки и баланс на 

изпълнителната власт; 

Or. en 
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Изменение  8 

Кнут Флекенщайн, Ричард Хауит 

от името на групата S&D 

 

Предложение за резолюция B8-0310/2016 

Иво Вайгъл 

от името на комисията по външни работи 

Доклад за бившата югославска република Македония през 2015 г. 

Предложение за резолюция 

Параграф 50 

 

Предложение за резолюция Изменение 

50. счита, че македонското членство в 

НАТО би могло да допринесе за 

постигането на по-голяма сигурност и 

политическа стабилност в Югоизточна 

Европа; изразява надежда за скорошно 

започване на преговори за 

присъединяване; 

50. счита, че македонското членство в 

НАТО би могло да допринесе за 

постигането на по-голяма сигурност и 

политическа стабилност в Югоизточна 

Европа; изразява надежда за скорошно 

започване на преговори за 

присъединяване; при все това 

припомня, че процесите на 

присъединяване към ЕС и НАТО са 

отделни един от друг; 

Or. en 

 

 


