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7.3.2016 B8-0310/7 

Alteração  7 

Knut Fleckenstein, Richard Howitt 

em nome do Grupo S&D 

 

Proposta de resolução B8-0310/2016 

Ivo Vajgl 

em nome da Comissão dos Assuntos Externos 

Relatório de 2015 referente à antiga República Jugoslava da Macedónia 

Proposta de resolução 

N.º 9 

 

Proposta de resolução Alteração 

9. Salienta o papel fundamental do 

Parlamento nacional no desenvolvimento 

democrático do país e como fórum de 

diálogo e de representação políticos; 

solicita a melhoria e o reforço das suas 

funções legislativa e de supervisão; solicita 

a convocação regular e o bom 

funcionamento das comissões 

parlamentares competentes em matéria de 

interceção de comunicações e de segurança 

e contraespionagem; solicita que a 

recomendação da Comissão de Inquérito 

sobre os acontecimentos ocorridos no 

Parlamento em 24 de dezembro de 2012 

seja finalizada; salienta a necessidade de 

assegurar o acesso sem entraves da 

comissão aos dados, testemunhos e 

assistência técnica necessários, bem como 

de proporcionar um controlo parlamentar 

credível do trabalho dos serviços secretos, 

incluindo os controlos e equilíbrios 

necessários relativamente ao poder 

executivo; 

9. Salienta o papel fundamental do 

Parlamento nacional no desenvolvimento 

democrático do país e como fórum de 

diálogo e de representação políticos; 

solicita a melhoria e o reforço das suas 

funções legislativa e de supervisão; solicita 

a convocação regular e o bom 

funcionamento das comissões 

parlamentares competentes em matéria de 

interceção de comunicações e de segurança 

e contraespionagem; observa que os prazos 

previstos no acordo político para os 

relatórios a elaborar pelas comissões 

parlamentares não foram cumpridos; 
solicita que a recomendação da Comissão 

de Inquérito sobre os acontecimentos 

ocorridos no Parlamento em 24 de 

dezembro de 2012 seja finalizada; salienta 

a necessidade de assegurar o acesso sem 

entraves da comissão aos dados, 

testemunhos e assistência técnica 

necessários, bem como de proporcionar um 

controlo parlamentar credível do trabalho 

dos serviços secretos, incluindo os 

controlos e equilíbrios necessários 

relativamente ao poder executivo; 

Or. en 
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Alteração  8 

Knut Fleckenstein, Richard Howitt 

em nome do Grupo S&D 

 

Proposta de resolução B8-0310/2016 

Ivo Vajgl 

em nome da Comissão dos Assuntos Externos 

Relatório de 2015 referente à antiga República Jugoslava da Macedónia 

Proposta de resolução 

N.º 50 

 

Proposta de resolução Alteração 

50. Considera que a adesão da Macedónia 

à NATO poderá contribuir para o aumento 

da segurança e da estabilidade política no 

Sudeste da Europa; espera que as 

negociações de adesão sejam abertas em 

breve; 

50. Considera que a adesão da Macedónia 

à NATO poderá contribuir para o aumento 

da segurança e da estabilidade política no 

Sudeste da Europa; espera que as 

negociações de adesão sejam abertas em 

breve; recorda, no entanto, que os 

processos de adesão à UE e à NATO são 

independentes um do outro; 

Or. en 

 

 


