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Forslag til beslutning Ændringsforslag 

9. understreger den centrale rolle, som 

landets parlament spiller for landets 

demokratiske udvikling og som forum for 

politisk dialog og repræsentation; opfordrer 

til, at dets lovgivnings- og tilsynsmæssige 

funktioner forbedres og styrkes; kræver, at 

de relevante parlamentariske udvalg om 

aflytning af kommunikation og om 

sikkerhed og efterretningsvirksomhed 

mødes regelmæssigt og fungerer 

gnidningsløst; opfordrer til gennemførelsen 

af anbefalingen fra 

undersøgelseskommissionen for de 

begivenheder, der fandt sted i parlamentet 

den 24. december 2012; understreger, at 

det er nødvendigt at sikre udvalget uhindret 

adgang til de nødvendige data, 

vidneudsagn og teknisk bistand samt at 

tilvejebringe troværdig parlamentarisk 

kontrol med efterretningstjenesternes 

arbejde, herunder de fornødne 

kontrolforanstaltninger over for de 

udøvende myndigheders beføjelser; 

9. understreger den centrale rolle, som 

landets parlament spiller for landets 

demokratiske udvikling og som forum for 

politisk dialog og repræsentation; opfordrer 

til, at dets lovgivnings- og tilsynsmæssige 

funktioner forbedres og styrkes; kræver, at 

de relevante parlamentariske udvalg om 

aflytning af kommunikation og om 

sikkerhed og efterretningsvirksomhed 

mødes regelmæssigt og fungerer 

gnidningsløst; bemærker, at fristerne i den 

politiske aftale for de rapporter, som 

skulle udarbejdes af de parlamentariske 

udvalg, ikke er blevet overholdt; opfordrer 

til gennemførelsen af anbefalingen fra 

undersøgelseskommissionen for de 

begivenheder, der fandt sted i parlamentet 

den 24. december 2012; understreger, at 

det er nødvendigt at sikre udvalget uhindret 

adgang til de nødvendige data, 

vidneudsagn og teknisk bistand samt at 

tilvejebringe troværdig parlamentarisk 

kontrol med efterretningstjenesternes 

arbejde, herunder de fornødne 

kontrolforanstaltninger over for de 

udøvende myndigheders beføjelser; 

Or. en 
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Punkt 50 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

50. er af den opfattelse, at Makedoniens 

medlemsskab af NATO vil kunne bidrage 

til at opnå større sikkerhed og stabilitet i 

Sydøsteuropa; håber, at 

tiltrædelsesforhandlingerne indledes 

snarest muligt; 

50. er af den opfattelse, at Makedoniens 

medlemsskab af NATO vil kunne bidrage 

til at opnå større sikkerhed og stabilitet i 

Sydøsteuropa; håber, at 

tiltrædelsesforhandlingerne indledes 

snarest muligt; minder imidlertid om, at 

EU's og NATO's tiltrædelsesprocesser er 

uafhængige af hinanden; 

Or. en 

 

 


