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Poročilo o nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji za leto 2015 

Predlog resolucije 

Odstavek 9 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

9. poudarja, da ima nacionalni parlament 

osrednjo vlogo v demokratičnem razvoju 

države ter je forum za politični dialog in 

predstavništvo; poziva, naj se izboljšajo in 

okrepijo njegove zakonodajne in nadzorne 

funkcije; poziva, naj se ustrezni 

parlamentarni odbori glede prestrezanja 

komunikacij ter varnosti in 

protiobveščevalnih dejavnosti redno 

sestajajo in neovirano delujejo; poziva, naj 

se dokončno izvedejo priporočila 

preiskovalnega odbora v zvezi z dogodki, 

ki so se 24. decembra 2012 pripetili v 

parlamentu; poudarja, da je treba odboru 

zagotoviti neoviran dostop do potrebnih 

podatkov, pričevanj in tehnične podpore, 

pa tudi verodostojen parlamentarni nadzor 

nad delom obveščevalnih služb z nujnim 

sistemom nadzora in ravnotežja izvršilnih 

pooblastil; 

9. poudarja osrednjo vlogo nacionalnega 

parlamenta v demokratičnem razvoju 

države ter kot foruma za politični dialog in 

predstavništvo; poziva, naj se izboljšajo in 

okrepijo njegove zakonodajne in nadzorne 

funkcije; poziva, naj se ustrezni 

parlamentarni odbori glede prestrezanja 

komunikacij ter varnosti in 

protiobveščevalnih dejavnosti redno 

sestajajo in neovirano delujejo; ugotavlja, 

da parlamentarni odbori svojih poročil 

niso predložili v roku, določenem v 

političnem dogovoru; poziva, naj se 

dokončno izvedejo priporočila 

preiskovalnega odbora v zvezi z dogodki, 

ki so se 24. decembra 2012 pripetili v 

parlamentu; poudarja, da je treba odboru 

zagotoviti neoviran dostop do potrebnih 

podatkov, pričevanj in tehnične podpore, 

pa tudi verodostojen parlamentarni nadzor 

nad delom obveščevalnih služb, vključno z 

nujnim sistemom nadzora in ravnotežja 

izvršilnih pooblastil; 

Or. en 
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50. meni, da bi lahko članstvo Makedonije 

v zvezi Nato prispevalo k večji varnosti in 

politični stabilnosti v jugovzhodni Evropi; 

upa, da se bodo pristopna pogajanja kmalu 

začela; 

50. meni, da bi lahko članstvo Makedonije 

v zvezi Nato prispevalo k večji varnosti in 

politični stabilnosti v jugovzhodni Evropi; 

upa, da se bodo pristopna pogajanja kmalu 

začela; opozarja pa, da je proces pristopa 

k EU neodvisen od procesa pristopa k 

Natu in obratno; 

Or. en 

 

 


