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NL In verscheidenheid verenigd NL

29.6.2022 A9-0178/1

Amendement 1
Klemen Grošelj
namens de Renew-Fractie
Viola Von Cramon-Taubadel
namens de Verts/ALE-Fractie

Verslag A9-0178/2022
Vladimír Bilčík
Verslag 2021 over Servië
(2021/2249(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. uit zijn bezorgdheid over het feit 
dat de kiescommissie van de Republiek 
Servië en de gemeentelijke kiescommissie 
van Belgrado geen proactievere rol heeft 
gespeeld bij het vaststellen en 
bekendmaken van de verkiezingsuitslagen; 
uit zijn bezorgdheid over het feit dat de 
volledige voorlopige uitslagen van de 
lokale verkiezingen in Belgrado pas ruim 
twee weken na het houden van de 
verkiezingen bekend zijn gemaakt; merkt 
op dat dit het vertrouwen van burgers in de 
onafhankelijkheid van de 
verkiezingsadministratie kan doen 
afnemen; betreurt de onduidelijke 
communicatie van de kiescommissie van 
de Republiek Servië over de voorlopige 
verkiezingsuitslagen na de sluiting van de 
stembureaus;

7. uit zijn bezorgdheid over het feit 
dat de kiescommissie van de Republiek 
Servië en de gemeentelijke kiescommissie 
van Belgrado geen proactievere rol heeft 
gespeeld bij het vaststellen en 
bekendmaken van de verkiezingsuitslagen; 
uit zijn bezorgdheid over het feit dat de 
volledige voorlopige uitslagen van de 
lokale verkiezingen in Belgrado pas ruim 
twee weken na het houden van de 
verkiezingen bekend zijn gemaakt; 
betreurt dat drie maanden na de 
parlementsverkiezingen van 3 april 2022 
de definitieve uitslag nog steeds niet 
beschikbaar is gesteld en dat de Nationale 
Vergadering nog niet is bijeengeroepen; 
merkt op dat dit het vertrouwen van 
burgers in de onafhankelijkheid van de 
verkiezingsadministratie kan doen 
afnemen; betreurt de onduidelijke 
communicatie van de kiescommissie van 
de Republiek Servië over de voorlopige 
verkiezingsuitslagen na de sluiting van de 
stembureaus; onderstreept dat de 
veelvuldige gevallen van stemmen die in 
bepaalde individuele stembureaus 
herhaaldelijk werden uitgebracht wijzen 
op het ontoereikende juridische en 
organisatorische kader van het 
verkiezingsproces als geheel, waardoor de 
legitimiteit van de verkiezingen afneemt 
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en twijfel rijst over de uitslag;

Or. en


