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Poprawka

9. podkreśla kluczową rolę, jaką parlament
kraju odgrywa w rozwoju
demokratycznym kraju oraz jako forum dla
politycznego dialogu i politycznej
reprezentacji; wzywa do usprawnienia i
umocnienia jego funkcji ustawodawczej i
nadzorczej; wzywa do regularnego
zwoływania posiedzeń komisji
parlamentarnych zajmujących się kwestią
przechwytywania komunikacji oraz
bezpieczeństwem i kontrwywiadem, a
także do zapewnienia sprawnego
funkcjonowania tych komisji; wzywa do
sfinalizowania zalecenia komisji śledczej
dotyczącego wydarzeń, do których doszło
w parlamencie dnia 24 grudnia 2012 r.;
podkreśla konieczność zapewnienia tej
komisji nieograniczonego dostępu do
niezbędnych danych, zeznań i wsparcia
technicznego, a także konieczność
zapewnienia wiarygodnej kontroli
parlamentarnej nad pracą służb
wywiadowczych, obejmującej niezbędne
mechanizmy kontroli i równowagi
dotyczące władzy wykonawczej;

9. podkreśla kluczową rolę, jaką parlament
kraju odgrywa w rozwoju
demokratycznym kraju oraz jako forum dla
politycznego dialogu i politycznej
reprezentacji; wzywa do usprawnienia i
umocnienia jego funkcji ustawodawczej i
nadzorczej; wzywa do regularnego
zwoływania posiedzeń komisji
parlamentarnych zajmujących się kwestią
przechwytywania komunikacji oraz
bezpieczeństwem i kontrwywiadem, a
także do zapewnienia sprawnego
funkcjonowania tych komisji; zwraca
uwagę, że nie dotrzymano określonych w
porozumieniu politycznym terminów
składania sprawozdań przez komisje
parlamentarne; wzywa do sfinalizowania
zalecenia komisji śledczej dotyczącego
wydarzeń, do których doszło w
parlamencie dnia 24 grudnia 2012 r.;
podkreśla konieczność zapewnienia tej
komisji nieograniczonego dostępu do
niezbędnych danych, zeznań i wsparcia
technicznego, a także konieczność
zapewnienia wiarygodnej kontroli
parlamentarnej nad pracą służb
wywiadowczych, obejmującej niezbędne
mechanizmy kontroli i równowagi
dotyczące władzy wykonawczej;
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50. jest zdania, że członkostwo Macedonii
w NATO mogłoby przyczynić się do
zwiększenia bezpieczeństwa i stabilności
politycznej w Europie PołudniowoWschodniej; wyraża nadzieję, że
negocjacje w sprawie przystąpienia
niedługo zostaną otwarte;

50. jest zdania, że członkostwo Macedonii
w NATO mogłoby przyczynić się do
zwiększenia bezpieczeństwa i stabilności
politycznej w Europie PołudniowoWschodniej; wyraża nadzieję, że
negocjacje w sprawie przystąpienia
niedługo zostaną otwarte; przypomina
jednak, że procesy przystąpienia do UE i
do NATO są od siebie niezależne;
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