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9. Jenfasizza r-rwol ewlieni tal-parlament 

tal-pajjiż fl-iżvilupp demokratiku tal-pajjiż 

u bħala forum għal djalogu politiku u 

rappreżentanza politika; jitlob li l-

funzjonijiet leġiżlattivi u ta' sorveljanza tal-

pajjiż jittejbu u jissaħħu; jitlob li l-kumitati 

parlamentari rilevanti jitlaqqgħu b'mod 

regolari u jitħaddmu mingħajr xkiel 

rigward l-interċettazzjoni ta' 

komunikazzjonijiet, is-sigurtà u l-

kontrospjunaġġ; jitlob il-finalizzazzjoni 

tar-rakkomandazzjonijiet tal-Kumitat ta' 

Inkjesta dwar l-avvenimenti li seħħew fil-

parlament fl-24 ta' Diċembru 2012; 

jenfasizza l-ħtieġa li l-Kumitat ikollu 

aċċess mingħajr xkiel għat-tagħrif, xhieda 

u għajnuna teknika meħtieġa, kif ukoll li 

jkun hemm kontroll parlamentari kredibbli 

tax-xogħol tas-sevizzi ta' intelligence, 

inklużi l-verifiki u l-bilanċi neċessarji tal-

poter eżekuttiv; 

9. Jenfasizza r-rwol ewlieni tal-parlament 

tal-pajjiż fl-iżvilupp demokratiku tal-pajjiż 

u bħala forum għal djalogu politiku u 

rappreżentanza politika; jitlob li l-

funzjonijiet leġiżlattivi u ta' sorveljanza tal-

pajjiż jittejbu u jissaħħu; jitlob li l-kumitati 

parlamentari rilevanti jitlaqqgħu b'mod 

regolari u jitħaddmu mingħajr xkiel 

rigward l-interċettazzjoni ta' 

komunikazzjonijiet, is-sigurtà u l-

kontrospjunaġġ; jinnota li l-iskadenzi 

stabbiliti fil-Ftehim Politiku fil-każ ta' 

rapporti li jsiru mill-kumitati 

parlamentari ma ġewx sodisfatti; jitlob il-

finalizzazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet 

tal-Kumitat ta' Inkjesta dwar l-avvenimenti 

li seħħew fil-parlament fl-

24 ta' Diċembru 2012; jenfasizza l-ħtieġa li 

l-Kumitat ikollu aċċess mingħajr xkiel 

għat-tagħrif, xhieda u għajnuna teknika 

meħtieġa, kif ukoll li jkun hemm kontroll 

parlamentari kredibbli tax-xogħol tas-

sevizzi ta' intelligence, inklużi l-verifiki u 

l-bilanċi neċessarji tal-poter eżekuttiv; 

Or. en 



 

AM\1088827MT.doc  PE579.736v01-00 

MT Magħquda fid-diversità MT 

 

7.3.2016 B8-0310/8 

Emenda  8 

Knut Fleckenstein, Richard Howitt 

f'isem il-Grupp S&D 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0310/2016 

Ivo Vajgl 

f'isem il-Kumitat għall-Affarijiet Barranin 

Rapport 2015 dwar l-Eks-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 50 
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50. Huwa tal-fehma li s-sħubija man-

NATO tal-Maċedonja tista' tikkontribwixxi 

biex tinkiseb aktar sigurtà u stabilità 

politika fix-Xlokk tal-Ewropa; jittama li n-

negozjati dwar l-adeżjoni jinfetħu dalwaqt; 

50. Huwa tal-fehma li s-sħubija man-

NATO tal-Maċedonja tista' tikkontribwixxi 

biex tinkiseb aktar sigurtà u stabilità 

politika fix-Xlokk tal-Ewropa; jittama li n-

negozjati dwar l-adeżjoni jinfetħu dalwaqt; 

ifakkar, madankollu, li l-proċessi ta' 

adeżjoni tal-UE u n-NATO huma 

indipendenti minn xulxin; 

Or. en 

 

 


