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Alteração 1
Klemen Grošelj
em nome do Grupo Renew
Viola Von Cramon-Taubadel
em nome do Grupo Verts/ALE

Relatório A9-0178/2022
Vladimír Bilčík
Relatório de 2021 sobre a Sérvia
(2021/2249(INI))

Proposta de resolução
N.º 7

Proposta de resolução Alteração

7. Manifesta a sua preocupação com a 
ausência de um papel mais pró-ativo da 
Comissão Eleitoral da República e da 
Comissão Eleitoral da Cidade de Belgrado 
no que diz respeito à determinação e 
comunicação dos resultados eleitorais; 
manifesta a sua preocupação com o facto 
de os resultados preliminares completos 
das eleições autárquicas de Belgrado só 
terem sido publicados mais de duas 
semanas após a realização das eleições; 
observa que tal pode causar uma 
deterioração da confiança dos cidadãos na 
independência da administração eleitoral;  
lamenta a falta de clareza na comunicação 
da Comissão Eleitoral da República sobre 
os resultados preliminares das eleições 
após o encerramento das assembleias de 
voto;

7. Manifesta a sua preocupação com a 
ausência de um papel mais pró-ativo da 
Comissão Eleitoral da República e da 
Comissão Eleitoral da Cidade de Belgrado 
no que diz respeito à determinação e 
comunicação dos resultados eleitorais; 
manifesta a sua preocupação com o facto 
de os resultados preliminares completos 
das eleições autárquicas de Belgrado só 
terem sido publicados mais de duas 
semanas após a realização das eleições; 
lamenta que, três meses após as eleições 
legislativas de 3 de abril de 2022, os 
resultados definitivos ainda não tenham 
sido publicados e que a Assembleia 
Nacional ainda não tenha sido 
convocada; observa que tal pode causar 
uma deterioração da confiança dos 
cidadãos na independência da 
administração eleitoral; lamenta a falta de 
clareza na comunicação da Comissão 
Eleitoral da República sobre os resultados 
preliminares das eleições após o 
encerramento das assembleias de voto; 
sublinha que os numerosos casos de votos 
repetidos em determinadas secções de voto 
salientam as deficiências do quadro 
jurídico e organizativo do processo 
eleitoral no seu conjunto, reduzindo, 
assim, a legitimidade das eleições e 
suscitando dúvidas quanto aos resultados;
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