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7.3.2016 B8-0310/7 

Pozmeňujúci návrh  7 

Knut Fleckenstein, Richard Howitt 

v mene skupiny S&D 

 

Návrh uznesenia B8-0310/2016 

Ivo Vajgl 

v mene Výboru pre zahraničné veci 

Správa o pokroku bývalej Juhoslovanskej republiky Macedónsko za rok 2015 

Návrh uznesenia 

Odsek 9 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

9. podčiarkuje kľúčovú úlohu, ktorú 

parlament krajiny zohráva pri jej 

demokratickom rozvoji, a jeho úlohu ako 

fóra pre politický dialóg a reprezentáciu; 

požaduje zlepšenie a posilnenie jeho 

legislatívnej funkcie a funkcie dohľadu; 

vyzýva na pravidelné schôdze a hladké 

fungovanie príslušných parlamentných 

výborov v súvislosti so sledovaním 

komunikácie a s bezpečnosťou a činnosťou 

kontrarozviedky; požaduje dokončenie 

odporúčania výboru vyšetrujúceho 

udalosti, ktoré sa v parlamente odohrali 24. 

decembra 2012; zdôrazňuje, že treba 

zabezpečiť jeho bezproblémový prístup k 

potrebným údajom, svedectvám a 

technickej pomoci, ako aj zaistiť 

dôveryhodnú parlamentnú kontrolu práce 

tajných služieb vrátane systému bŕzd a 

protiváh v súvislosti s výkonnou mocou; 

9. podčiarkuje kľúčovú úlohu, ktorú 

parlament krajiny zohráva pri jej 

demokratickom rozvoji, a jeho úlohu ako 

fóra pre politický dialóg a reprezentáciu; 

požaduje zlepšenie a posilnenie jeho 

legislatívnej funkcie a funkcie dohľadu; 

vyzýva na pravidelné schôdze a hladké 

fungovanie príslušných parlamentných 

výborov v súvislosti so sledovaním 

komunikácie a s bezpečnosťou a činnosťou 

kontrarozviedky; konštatuje, že lehoty na 

vypracovanie správ parlamentnými 

výbormi, ktoré boli stanovené v politickej 

dohode, sa nedodržali; požaduje 

dokončenie odporúčania výboru 

vyšetrujúceho udalosti, ktoré sa v 

parlamente odohrali 24. decembra 2012; 

zdôrazňuje, že treba zabezpečiť jeho 

bezproblémový prístup k potrebným 

údajom, svedectvám a technickej pomoci, 

ako aj zaistiť dôveryhodnú parlamentnú 

kontrolu práce tajných služieb vrátane 

systému bŕzd a protiváh v súvislosti s 

výkonnou mocou; 

Or. en 
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7.3.2016 B8-0310/8 

Pozmeňujúci návrh  8 

Knut Fleckenstein, Richard Howitt 

v mene skupiny S&D 

 

Návrh uznesenia B8-0310/2016 

Ivo Vajgl 

v mene Výboru pre zahraničné veci 

Správa o pokroku bývalej Juhoslovanskej republiky Macedónsko za rok 2015 

Návrh uznesenia 

Odsek 50 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

50. domnieva sa, že členstvo Macedónska 

v NATO by mohlo prispieť k dosiahnutiu 

vyššej bezpečnosti a politickej stability v 

juhovýchodnej Európe; dúfa, že rokovania 

o pristúpení sa čoskoro začnú; 

50. domnieva sa, že členstvo Macedónska 

v NATO by mohlo prispieť k dosiahnutiu 

vyššej bezpečnosti a politickej stability v 

juhovýchodnej Európe; dúfa, že rokovania 

o pristúpení sa čoskoro začnú; pripomína 

však, že procesy pristúpenia k EÚ a 

NATO sú vzájomne nezávislé; 

Or. en 

 

 


