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Grozījums Nr.  7 

Knut Fleckenstein, Richard Howitt 

S&D grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0310/2016 

Ivo Vajgl 

Ārlietu komitejas vārdā 

2015. gada ziņojums par bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku 

Rezolūcijas priekšlikums 

9. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

9. uzsver šīs valsts parlamenta izšķirošo 

nozīmi valsts demokrātiskajā attīstībā un tā 

lomu kā politiska dialoga un pārstāvības 

forumam; aicina uzlabot un nostiprināt tā 

likumdošanas un pārraudzības funkcijas; 

prasa regulāri sasaukt to attiecīgo 

parlamentāro komiteju sanāksmes, kuru 

kompetencē ir sakaru pārtveršana, drošība 

un pretizlūkošana, un nodrošināt to raitu 

norisi; aicina pabeigt izmeklēšanas 

komisijas ieteikumu sagatavošanu, kura 

pārbauda notikumus parlamentā 2012. gada 

24. decembrī; uzsver, ka nepieciešams 

nodrošināt šīs komisijas netraucētu 

piekļuvi nepieciešamajiem datiem, 

liecībām un tehniskajam atbalstam un 

nodrošināt uzticamu parlamentāro kontroli 

pār izlūkošanas dienestu darbu, tostarp 

izpildvaras pilnvaru nepieciešamās 

pārbaudes un līdzsvaru; 

9. uzsver šīs valsts parlamenta izšķirošo 

nozīmi valsts demokrātiskajā attīstībā un tā 

lomu kā politiska dialoga un pārstāvības 

forumam; aicina uzlabot un nostiprināt tā 

likumdošanas un pārraudzības funkcijas; 

prasa regulāri sasaukt to attiecīgo 

parlamentāro komiteju sanāksmes, kuru 

kompetencē ir sakaru pārtveršana, drošība 

un pretizlūkošana, un nodrošināt to raitu 

norisi; norāda, ka nav ievēroti politiskās 

vienošanās dokumentā minētie termiņi 

ziņojumu sagatavošanai, kas jāveic 

parlamentārajām komitejām; aicina 

pabeigt izmeklēšanas komisijas ieteikumu 

sagatavošanu, kura pārbauda notikumus 

parlamentā 2012. gada 24. decembrī; 

uzsver, ka nepieciešams nodrošināt šīs 

komisijas netraucētu piekļuvi 

nepieciešamajiem datiem, liecībām un 

tehniskajam atbalstam un nodrošināt 

uzticamu parlamentāro kontroli pār 

izlūkošanas dienestu darbu, tostarp 

izpildvaras pilnvaru nepieciešamās 

pārbaudes un līdzsvaru; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  8 

Knut Fleckenstein, Richard Howitt 

S&D grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0310/2016 

Ivo Vajgl 

Ārlietu komitejas vārdā 

2015. gada ziņojums par bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku 

Rezolūcijas priekšlikums 

50. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

50. uzskata, ka Maķedonijas dalība NATO 

varētu sekmēt lielākas drošības un 

politiskas stabilitātes panākšanu Eiropas 

dienvidaustrumos; pauž cerību, ka drīz tiks 

sāktas pievienošanās sarunas; 

50. uzskata, ka Maķedonijas dalība NATO 

varētu sekmēt lielākas drošības un 

politiskas stabilitātes panākšanu Eiropas 

dienvidaustrumos; pauž cerību, ka drīz tiks 

sāktas pievienošanās sarunas; tomēr 

atgādina, ka pievienošanās procesi ES un 

NATO norisinās neatkarīgi; 

Or. en 

 


