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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

10. všímá si hodnocení a doporučení 

OBSE/ODIHR týkajících se volebního 

procesu v souvislosti s místními volbami, 

které proběhly v červnu 2015, kdy 

mezinárodní pozorovatelé zjistili řadu 

nesrovnalostí; vítá, že byl v lednu 2016 

zřízen parlamentní výbor ad hoc pro 

volební reformu a vybízí k účinnému 

provádění těchto doporučení, a to 

především v souvislosti s přípravami na 

nadcházející volby a s jejich konáním; 

vyjadřuje znepokojení v souvislosti 

s obecnou politizací volebního procesu 

a vyzývá příslušné orgány k tomu, aby 

řešily mimo jiné rovněž procedurální 

nedostatky, včetně volebních sporů, 

nezávislosti volebních komisí, 

transparentnosti a účinnosti financování 

politických stran, případů údajného 

kupování hlasů, zastrašování voličů 

a zneužívání státních zdrojů, s cílem posílit 

důvěru veřejnosti ve volební proces; 

poukazuje na to, že Ústřední volební 

komise by měla jasně vymezit vnitřní 

odpovědnost politických stran za dohled 

nad jejich financováním a nezůstávat pouze 

u formálních kontrol výkazů 

předkládaných politickými stranami;  

10. všímá si hodnocení a doporučení 

OBSE/ODIHR týkajících se volebního 

procesu v souvislosti s místními volbami, 

které proběhly v červnu 2015, kdy 

mezinárodní pozorovatelé zjistili řadu 

nesrovnalostí; zdůrazňuje, že parlamentní 

volby v roce 2017 budou důležitou 

zkouškou pro proces integrace Albánie do 
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nadcházející volby a s jejich konáním; 

vyjadřuje znepokojení v souvislosti 

s obecnou politizací volebního procesu 
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