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Amendamentul  7 

Knut Fleckenstein, Richard Howitt 

în numele Grupului S&D 

 

Propunere de rezoluție B8-0310/2016 

Ivo Vajgl 

în numele Comisiei pentru afaceri externe 

Raportul pe 2015 privind fosta Republică iugoslavă a Macedoniei 

Propunere de rezoluție 

Punctul 9 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

9. subliniază rolul esențial pe care îl joacă 

parlamentul acestei țări în dezvoltarea 

democratică a țării și ca for de dialog și 

reprezentare politică; solicită ca atribuțiile 

sale legislative și de supraveghere să fie 

îmbunătățite și consolidate; solicită 

convocarea periodică a comisiilor 

parlamentare responsabile de investigarea 

interceptărilor comunicațiilor și de 

securitate și contrainformații și cere ca 

acestea să își desfășoare activitatea fără 

probleme; solicită finalizarea recomandării 

comisiei care realizează ancheta privind 

evenimentele ce au avut loc în parlament la 

24 decembrie 2012; subliniază că pentru 

această comisie trebuie asigurat un acces 

liber la datele necesare, la declarațiile 

martorilor și la asistență tehnică și că 

parlamentul trebuie să asigure un control 

credibil al activității serviciilor de 

informații, inclusiv prin introducerea unor 

mecanisme de control și echilibru privind 

puterea executivă; 

9. subliniază rolul esențial pe care îl joacă 

parlamentul acestei țări în dezvoltarea 

democratică a țării și ca for de dialog și 

reprezentare politică; solicită ca atribuțiile 

sale legislative și de supraveghere să fie 

îmbunătățite și consolidate; solicită 

convocarea periodică a comisiilor 

parlamentare responsabile de investigarea 

interceptărilor comunicațiilor și de 

securitate și contrainformații și cere ca 

acestea să își desfășoare activitatea fără 

probleme; menționează că termenele-

limită prevăzute în acordul politic cu 

privire la rapoartele ce trebuie elaborate 

de comisiile parlamentare nu au fost 

respectate; solicită finalizarea 

recomandării comisiei care realizează 

ancheta privind evenimentele ce au avut 

loc în parlament la 24 decembrie 2012; 

subliniază că pentru această comisie 

trebuie asigurat un acces liber la datele 

necesare, la declarațiile martorilor și la 

asistență tehnică și că parlamentul trebuie 

să asigure un control credibil al activității 

serviciilor de informații, inclusiv prin 

introducerea unor mecanisme de control și 

echilibru privind puterea executivă; 

Or. en 
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Amendamentul  8 

Knut Fleckenstein, Richard Howitt 

în numele Grupului S&D 

 

Propunere de rezoluție B8-0310/2016 

Ivo Vajgl 

în numele Comisiei pentru afaceri externe 

Raportul pe 2015 privind fosta Republică iugoslavă a Macedoniei 

Propunere de rezoluție 

Punctul 50 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

50. consideră că apartenența Fostei 

Republici Iugoslave a Macedoniei la 

NATO ar putea contribui la asigurarea unui 

grad mai ridicat de securitate și de 

stabilitate politică în Europa de Sud-Est; 

speră ca negocierile de aderare să fie 

deschise în curând; 

50. consideră că apartenența Macedoniei la 

NATO ar putea contribui la asigurarea unui 

grad mai ridicat de securitate și de 

stabilitate politică în Europa de Sud-Est; 

speră ca negocierile de aderare să fie 

deschise în curând; amintește însă că 

procesele de aderare la UE și la NATO 

sunt independente unul față de celălalt; 

Or. en 

 

 


