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10. ζεκεηώλεη ηελ αμηνιόγεζε θαη ηηο 

ζπζηάζεηο ηεο απνζηνιήο παξαηεξεηώλ 

ηεο εθινγηθήο δηαδηθαζίαο ηνπ Γξαθείνπ 

Δεκνθξαηηθώλ Θεζκώλ θαη Αλζξσπίλσλ 

Δηθαησκάησλ (ODIHR) ηνπ ΟΑΣΕ ζρεηηθά 

κε ηελ εθινγηθή δηαδηθαζία κεηά ηηο 

δεκνηηθέο εθινγέο ηνπ Ινπλίνπ 2015, θαηά 

ηηο νπνίεο νη δηεζλείο παξαηεξεηέο 

εληόπηζαλ ζεηξά παξαηππηώλ· ραηξεηίδεη ηε 

ζύζηαζε ad hoc θνηλνβνπιεπηηθήο 

επηηξνπήο γηα ηε κεηαξξύζκηζε ηεο 

εθινγηθήο λνκνζεζίαο ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 

2016 θαη δεηεί ηελ απνηειεζκαηηθή 

εθαξκνγή ησλ ζπζηάζεσλ απηήο, κεηαμύ 

άιισλ ελόςεη ηεο πξνεηνηκαζίαο θαη 

δηεμαγσγήο ησλ πξνζερώλ εθινγώλ· 

εθθξάδεη ηελ αλεζπρία ηνπ γηα ηε ελ γέλεη 

πνιηηηθνπνίεζε ηεο εθινγηθήο δηαδηθαζίαο 

θαη θαιεί ηηο αξκόδηεο αξρέο λα 

αληηκεησπίζνπλ, κεηαμύ άιισλ, 

δηαδηθαζηηθά πξνβιήκαηα όπσο είλαη νη 

ακθηζβεηήζεηο ηνπ εθινγηθνύ 

απνηειέζκαηνο, ε αλεμαξηεζία ησλ 

εθινγηθώλ επηηξνπώλ, ε δηαθάλεηα θαη ε 

απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο ρξεκαηνδόηεζεο 

ησλ πνιηηηθώλ θνκκάησλ θαζώο θαη ηα 

θαηαγγειιόκελα θξνύζκαηα εμαγνξάο 

ςήθσλ θαη εθθνβηζκνύ ςεθνθόξσλ θαη 

θαηάρξεζεο ησλ θξαηηθώλ πόξσλ θαη όια 

ηνύηα πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζεί ε 

εκπηζηνζύλε ησλ πνιηηώλ ζηελ εθινγηθή 

δηαδηθαζία· επηζεκαίλεη όηη ε θεληξηθή 

10. ζεκεηώλεη ηελ αμηνιόγεζε θαη ηηο 

ζπζηάζεηο ηεο απνζηνιήο παξαηεξεηώλ 

ηεο εθινγηθήο δηαδηθαζίαο ηνπ Γξαθείνπ 

Δεκνθξαηηθώλ Θεζκώλ θαη Αλζξσπίλσλ 

Δηθαησκάησλ (ODIHR) ηνπ ΟΑΣΕ ζρεηηθά 

κε ηελ εθινγηθή δηαδηθαζία κεηά ηηο 

δεκνηηθέο εθινγέο ηνπ Ινπλίνπ 2015, θαηά 

ηηο νπνίεο νη δηεζλείο παξαηεξεηέο 

εληόπηζαλ ζεηξά παξαηππηώλ· ηνλίδεη όηη νη 

βνπιεπηηθέο εθινγέο ηνπ 2017 ζα 

απνηειέζνπλ ζεκαληηθή δνθηκαζία γηα ηε 

δηαδηθαζία έληαμεο ηεο Αιβαλίαο ζηελ 

ΕΕ· δεηεί από ηηο αξκόδηεο αξρέο λα 

θαηαβάινπλ θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα γηα 

ηε δηελέξγεηα ειεύζεξωλ θαη δίθαηωλ 

εθινγώλ· ραηξεηίδεη ηε ζύζηαζε ad hoc 

θνηλνβνπιεπηηθήο επηηξνπήο γηα ηε 

κεηαξξύζκηζε ηεο εθινγηθήο λνκνζεζίαο 

ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2016 θαη δεηεί ηελ 

απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ησλ ζπζηάζεσλ 

απηήο, κεηαμύ άιισλ ελόςεη ηεο 

πξνεηνηκαζίαο θαη δηεμαγσγήο ησλ 

πξνζερώλ εθινγώλ· εθθξάδεη ηελ 

αλεζπρία ηνπ γηα ηε ελ γέλεη 

πνιηηηθνπνίεζε ηεο εθινγηθήο δηαδηθαζίαο 

θαη θαιεί ηηο αξκόδηεο αξρέο λα 

αληηκεησπίζνπλ, κεηαμύ άιισλ, 

δηαδηθαζηηθά πξνβιήκαηα όπσο είλαη νη 

ακθηζβεηήζεηο ηνπ εθινγηθνύ 

απνηειέζκαηνο, ε αλεμαξηεζία ησλ 

εθινγηθώλ επηηξνπώλ, ε δηαθάλεηα θαη ε 

απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο ρξεκαηνδόηεζεο 
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εθινγηθή επηηξνπή (ΚΕΕ) νθείιεη λα 

εδξαηώζεη ζαθείο εζσηεξηθέο 

αξκνδηόηεηεο γηα ηνλ έιεγρν ηεο 

ρξεκαηνδόηεζεο ησλ θνκκάησλ θαη λα 

πξνρσξήζεη πέξα από απινύο ηππηθνύο 

ειέγρνπο ησλ δειώζεσλ ζηηο νπνίεο 

πξνβαίλνπλ ηα πνιηηηθά θόκκαηα·  

ησλ πνιηηηθώλ θνκκάησλ θαζώο θαη ηα 

θαηαγγειιόκελα θξνύζκαηα εμαγνξάο 

ςήθσλ θαη εθθνβηζκνύ ςεθνθόξσλ θαη 

θαηάρξεζεο ησλ θξαηηθώλ πόξσλ θαη όια 

ηνύηα πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζεί ε 

εκπηζηνζύλε ησλ πνιηηώλ ζηελ εθινγηθή 

δηαδηθαζία· επηζεκαίλεη όηη ε θεληξηθή 

εθινγηθή επηηξνπή (ΚΕΕ) νθείιεη λα 

εδξαηώζεη ζαθείο εζσηεξηθέο 

αξκνδηόηεηεο γηα ηνλ έιεγρν ηεο 

ρξεκαηνδόηεζεο ησλ θνκκάησλ θαη λα 

πξνρσξήζεη πέξα από απινύο ηππηθνύο 

ειέγρνπο ησλ δειώζεσλ ζηηο νπνίεο 

πξνβαίλνπλ ηα πνιηηηθά θόκκαηα·  
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