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Leasú 1
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thar ceann an Ghrúpa Renew
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Tuarascáil A9-0178/2022
Vladimír Bilčík
Tuarascáil 2021 maidir leis an tSeirbia
(2021/2249(INI))

Tairiscint i gcomhair rúin
Mír 7

Tairiscint i gcomhair rúin Leasú

7. á chur in iúl gur cúis bhuartha di 
nach bhfuil aon ról níos réamhghníomhaí 
ag Coimisiún Toghcháin na Poblachta 
(REC) agus ag Coimisiún Toghcháin 
Chathair Bhéalgrád nuair a tháinig sé chun 
torthaí na dtoghchán a chinneadh agus a 
chur in iúl; á chur in iúl gur cúis bhuartha 
di go raibh dhá sheachtain sa bhreis caite 
tar éis na dtoghchán sular foilsíodh 
réamhthorthaí iomlána na dtoghchán áitiúil 
i mBéalgrád; ag tabhairt dá haire go 
bhféadfadh sé sin a bheith ina chúis le 
meath ar mhuinín na saoránach as 
neamhspleáchas an riaracháin toghcháin; á 
chur in iúl gurb oth léi an chumarsáid 
mhíshoiléir ón REC maidir le 
réamhthorthaí toghcháin tar éis dhúnadh na 
stáisiún vótála;

7. á chur in iúl gur cúis bhuartha di 
nach bhfuil aon ról níos réamhghníomhaí 
ag Coimisiún Toghcháin na Poblachta 
(REC) agus ag Coimisiún Toghcháin 
Chathair Bhéalgrád agus torthaí na 
dtoghchán á gcinneadh agus á gcur in iúl; á 
chur in iúl gur cúis bhuartha di go raibh 
dhá sheachtain sa bhreis caite tar éis na 
dtoghchán sular foilsíodh réamhthorthaí 
iomlána na dtoghchán áitiúil i mBéalgrád; 
á chur in iúl gur saoth léi, trí mhí tar éis 
thoghcháin pharlaiminteacha an 
3 Aibreán 2022, nach bhfuil na torthaí 
deiridh curtha ar fáil go fóill agus nár 
chruinnigh an Tionól Náisiúnta go fóill; 
ag tabhairt dá haire go bhféadfadh sé sin a 
bheith ina chúis le meath ar mhuinín na 
saoránach as neamhspleáchas an riaracháin 
toghcháin; á chur in iúl gur oth léi an 
chumarsáid mhíshoiléir ó REC maidir le 
réamhthorthaí toghcháin tar éis dhúnadh na 
stáisiún vótála; á chur i bhfios go láidir go 
léiríonn an iliomad cásanna ina 
ndearnadh vótáil arís agus arís ag 
stáisiúin vótála aonair áirithe nach leor 
creat dlíthiúil agus eagraíochtúil an 
phróisis toghcháin ina iomláine, rud a 
laghdaíonn dlisteanacht na dtoghchán 
agus a ardaíonn amhras faoi na torthaí;
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