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Módosítás  7 

Knut Fleckenstein, Richard Howitt 

az S&D képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalási indítvány B8-0310/2016 

Ivo Vajgl 

a Külügyi Bizottság nevében 

a Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságról szóló 2015. évi jelentés 

Állásfoglalási indítvány 

9 bekezdés 

 

Állásfoglalási indítvány Módosítás 

9. hangsúlyozza az ország parlamentjének 

az ország demokratikus fejlődésében, 

valamint a politikai párbeszéd és képviselet 

fórumaként játszott kulcsfontosságú 

szerepét; kéri jogalkotási és felügyeleti 

feladatköreinek javítását és erősítését; 

felszólít a közlések lehallgatásával, 

valamint a biztonsággal és kémelhárítással 

foglalkozó parlamenti bizottságok 

rendszeres ülésezésének és zökkenőmentes 

működésének biztosítására; szorgalmazza a 

2012. december 24-én a parlamentben 

történt eseményekkel foglalkozó 

vizsgálóbizottság ajánlásának 

véglegesítését; hangsúlyozza, hogy 

biztosítani kell a bizottság akadálytalan 

hozzáférését a szükséges adatokhoz, 

tanúvallomásokhoz és technikai 

segítségnyújtáshoz, és biztosítani kell a 

hírszerző szolgálatok munkájának hiteles 

parlamenti felügyeletét, valamint a 

végrehajtó hatalmat korlátozó szükséges 

fékeket és ellensúlyokat; 

9. hangsúlyozza az ország parlamentjének 

az ország demokratikus fejlődésében, 

valamint a politikai párbeszéd és képviselet 

fórumaként játszott kulcsfontosságú 

szerepét; kéri jogalkotási és felügyeleti 

feladatköreinek javítását és erősítését; 

felszólít a közlések lehallgatásával, 

valamint a biztonsággal és kémelhárítással 

foglalkozó parlamenti bizottságok 

rendszeres ülésezésének és zökkenőmentes 

működésének biztosítására; megjegyzi, 

hogy a politikai megállapodásban a 

parlamenti bizottsági jelentések 

elkészítésére vonatkozóan megjelölt 

határidőket nem tartották be; 
szorgalmazza a 2012. december 24-én a 

parlamentben történt eseményekkel 

foglalkozó vizsgálóbizottság ajánlásának 

véglegesítését; hangsúlyozza, hogy 

biztosítani kell a bizottság akadálytalan 

hozzáférését a szükséges adatokhoz, 

tanúvallomásokhoz és technikai 

segítségnyújtáshoz, és biztosítani kell a 

hírszerző szolgálatok munkájának hiteles 

parlamenti felügyeletét, valamint a 

végrehajtó hatalmat korlátozó szükséges 

fékeket és ellensúlyokat; 

Or. en 
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Módosítás  8 

Knut Fleckenstein, Richard Howitt 

az S&D képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalási indítvány B8-0310/2016 

Ivo Vajgl 

a Külügyi Bizottság nevében 

a Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságról szóló 2015. évi jelentés 

Állásfoglalási indítvány 

50 bekezdés 

 

Állásfoglalási indítvány Módosítás 

50. úgy véli, hogy Macedónia NATO-

tagsága hozzájárulhatna Délkelet-Európa 

biztonságának és politikai stabilitásának 

fokozásához; reméli, hogy hamarosan 

megindulnak a csatlakozási tárgyalások; 

50. úgy véli, hogy Macedónia NATO-

tagsága hozzájárulhatna Délkelet-Európa 

biztonságának és politikai stabilitásának 

fokozásához; reméli, hogy hamarosan 

megindulnak a csatlakozási tárgyalások; 

emlékeztet azonban arra, hogy az Európai 

Unióhoz és a NATO-hoz való csatlakozás 

folyamata egymástól függetlenek; 

Or. en 

 

 


