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Ändringsförslag  7 

Knut Fleckenstein, Richard Howitt 

för S&D-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0310/2016 

Ivo Vajgl 

för utskottet för utrikesfrågor 

2015 års rapport om f.d. jugoslaviska republiken Makedonien 

Förslag till resolution 

Punkt 9 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

9. Europaparlamentet betonar den 

nyckelroll som landets parlament spelar för 

den demokratiska utvecklingen och som ett 

forum för politisk dialog och 

representation. Parlamentet begär att dess 

lagstiftande funktion och tillsynsfunktion 

ska förbättras och stärkas. Parlamentet 

efterlyser regelbundna sammanträden och 

ett smidigt funktionssätt för de 

parlamentsutskott som är relevanta för 

frågorna om avlyssning, säkerhet och 

kontraspionage. Parlamentet begär att 

utredningskommitténs rekommendation 

om händelserna i parlamentet den 24 

december 2012 ska slutföras. Parlamentet 

betonar att kommittén måste garanteras fri 

tillgång till de uppgifter och vittnesmål och 

det tekniska stöd som behövs, och att ett 

system behöver införas för trovärdig 

parlamentarisk kontroll av 

underrättelsetjänsternas arbete, inklusive 

kontroller och motvikter mot den 

verkställande maktens befogenheter. 

9. Europaparlamentet betonar den 

nyckelroll som landets parlament spelar för 

den demokratiska utvecklingen och som ett 

forum för politisk dialog och 

representation. Parlamentet begär att dess 

lagstiftande funktion och tillsynsfunktion 

ska förbättras och stärkas. Parlamentet 

efterlyser regelbundna sammanträden och 

ett smidigt funktionssätt för de 

parlamentsutskott som är relevanta för 

frågorna om avlyssning, säkerhet och 

kontraspionage. Parlamentet noterar att de 

tidsfrister som anges i den politiska 

överenskommelsen för rapporter som 

utarbetas av parlamentsutskotten inte har 

respekterats. Parlamentet begär att 

utredningskommitténs rekommendation 

om händelserna i parlamentet den 24 

december 2012 ska slutföras. Parlamentet 

betonar att kommittén måste garanteras fri 

tillgång till de uppgifter och vittnesmål och 

det tekniska stöd som behövs, och att ett 

system behöver införas för trovärdig 

parlamentarisk kontroll av 

underrättelsetjänsternas arbete, inklusive 

kontroller och motvikter mot den 

verkställande maktens befogenheter. 

Or. en 
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Ändringsförslag  8 

Knut Fleckenstein, Richard Howitt 

för S&D-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0310/2016 

Ivo Vajgl 

för utskottet för utrikesfrågor 

2015 års rapport om f.d. jugoslaviska republiken Makedonien 

Förslag till resolution 

Punkt 50 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

50. Europaparlamentet anser att ett 

makedoniskt Natomedlemskap skulle 

kunna bidra till ökad säkerhet och politisk 

stabilitet i Sydosteuropa, och hoppas att 

anslutningsförhandlingar inleds snart. 

50. Europaparlamentet anser att ett 

makedoniskt Natomedlemskap skulle 

kunna bidra till ökad säkerhet och politisk 

stabilitet i Sydosteuropa, och hoppas att 

anslutningsförhandlingar inleds snart. 

Parlamentet påminner dock om att 

processerna för anslutning till EU och 

Nato är oberoende av varandra. 

Or. en 

 

 


