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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

9. rõhutab Makedoonia parlamendi keskset 

rolli riigi demokraatlikus arengus ning 

poliitilise dialoogi ja esindatuse foorumina; 

nõuab, et täiendataks ja tugevdataks selle 

seadusandlikke ja järelevalvefunktsioone; 

nõuab sidevahendite pealtkuulamise, 

julgeoleku ja vastuluure küsimustega 

tegelevate asjaomaste 

parlamendikomisjonide korrapärast 

kokkukutsumist ja tõrgeteta toimimist; 

nõuab, et vormistataks lõplikult 

parlamendis 24. detsembril 2012. aastal 

toimunud sündmuste uurimiskomisjoni 

soovitus; rõhutab, et sellele komisjonile 

tuleb tagada takistusteta juurdepääs 

vajalikele andmetele, tunnistustele ja 

tehnilisele abile, samuti tuleb teostada 

luureteenistuste tegevuse üle 

usaldusväärset parlamentaarset kontrolli, 

sealhulgas täidesaatvat võimu puudutava 

kontrolli- ja tasakaalustussüsteemi abil; 

9. rõhutab Makedoonia parlamendi keskset 

rolli riigi demokraatlikus arengus ning 

poliitilise dialoogi ja esindatuse foorumina; 

nõuab, et täiendataks ja tugevdataks selle 

seadusandlikke ja järelevalvefunktsioone; 

nõuab sidevahendite pealtkuulamise, 

julgeoleku ja vastuluure küsimustega 

tegelevate asjaomaste 

parlamendikomisjonide korrapärast 

kokkukutsumist ja tõrgeteta toimimist; 

märgib, et parlamendikomisjonid ei ole 

kinni pidanud poliitilises kokkuleppes ette 

nähtud tähtaegadest aruannete 

koostamiseks; nõuab, et vormistataks 

lõplikult parlamendis 24. detsembril 2012. 

aastal toimunud sündmuste 

uurimiskomisjoni soovitus; rõhutab, et 

sellele komisjonile tuleb tagada takistusteta 

juurdepääs vajalikele andmetele, 

tunnistustele ja tehnilisele abile, samuti 

tuleb teostada luureteenistuste tegevuse üle 

usaldusväärset parlamentaarset kontrolli, 

sealhulgas täidesaatvat võimu puudutava 

kontrolli- ja tasakaalustussüsteemi abil; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

50. on seisukohal, et Makedoonia 

NATOsse kuulumine aitaks kaasa suurema 

julgeoleku ja poliitilise stabiilsuse 

saavutamisele Kagu-Euroopas; loodab, et 

ühinemisläbirääkimised algavad peagi; 

50. on seisukohal, et Makedoonia 

NATOsse kuulumine aitaks kaasa suurema 

julgeoleku ja poliitilise stabiilsuse 

saavutamisele Kagu-Euroopas; loodab, et 

ühinemisläbirääkimised algavad peagi; 

tuletab siiski meelde, et ühinemine ELiga 

ja ühinemine NATOga on teineteisest 

sõltumatud protsessid; 

Or. en 

 

 


