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Projekt rezolucji Poprawka 

10. odnotowuje ocenę i zalecenia 

dotyczące procesu wyborczego 

sformułowane przez OBWE/ODIHR w 

następstwie wyborów samorządowych, 

które odbyły się w czerwcu 2015 r. i 

podczas których międzynarodowi 

obserwatorzy odnotowali szereg 

nieprawidłowości; z zadowoleniem 

przyjmuje ustanowienie w styczniu 2016 r. 

parlamentarnej komisji ad hoc do spraw 

reformy systemu wyborczego i zachęca do 

skutecznego wdrożenia jej zaleceń, 

zwłaszcza z myślą o przygotowaniu i 

przeprowadzeniu nadchodzących 

wyborów; jest zaniepokojony ogólnym 

upolitycznieniem procesu wyborczego i 

wzywa właściwe organy do zajęcia się 

między innymi uchybieniami 

proceduralnymi, w tym sporami 

wyborczymi, niezależnością komisji 

wyborczych, przejrzystością i 

efektywnością finansowania partii 

politycznych, przypadkami rzekomego 

kupowania głosów i zastraszania 

wyborców oraz niewłaściwego 

wykorzystywania zasobów państwowych, 

aby zwiększyć zaufanie społeczeństwa do 

procesu wyborczego; zwraca uwagę, że 

centralna komisja wyborcza musi jasno 

określić wewnętrzne obowiązki w zakresie 

kontrolowania finansów partii i wyjść poza 

czysto formalne kontrole oświadczeń partii 

10. odnotowuje ocenę i zalecenia 

dotyczące procesu wyborczego 

sformułowane przez OBWE/ODIHR w 

następstwie wyborów samorządowych, 

które odbyły się w czerwcu 2015 r. i 

podczas których międzynarodowi 

obserwatorzy odnotowali szereg 

nieprawidłowości; podkreśla, że wybory do 

parlamentu w 2017 r. będą ważnym 

egzaminem dla procesu przystąpienia 

Albanii do UE; wzywa właściwe organy 

do dołożenia wszelkich starań, aby 

przygotować wolne i uczciwe wybory; z 

zadowoleniem przyjmuje ustanowienie w 

styczniu 2016 r. parlamentarnej komisji ad 

hoc do spraw reformy systemu wyborczego 

i zachęca do skutecznego wdrożenia jej 

zaleceń, zwłaszcza z myślą o 

przygotowaniu i przeprowadzeniu 

nadchodzących wyborów; jest 

zaniepokojony ogólnym upolitycznieniem 

procesu wyborczego i wzywa właściwe 

organy do zajęcia się między innymi 

uchybieniami proceduralnymi, w tym 

sporami wyborczymi, niezależnością 

komisji wyborczych, przejrzystością i 

efektywnością finansowania partii 

politycznych, przypadkami rzekomego 

kupowania głosów i zastraszania 

wyborców oraz niewłaściwego 

wykorzystywania zasobów państwowych, 

aby zwiększyć zaufanie społeczeństwa do 
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politycznych;  procesu wyborczego; zwraca uwagę, że 

centralna komisja wyborcza musi jasno 

określić wewnętrzne obowiązki w zakresie 

kontrolowania finansów partii i wyjść poza 

czysto formalne kontrole oświadczeń partii 

politycznych;  

Or. en 

 

 


