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Prijedlog rezolucije Izmjena 

10. prima na znanje ocjenu i preporuke 

OESS-a/ODIHR-a o izbornom postupku 

donesene nakon lokalnih izbora održanih u 

lipnju 2015., kada su međunarodni 

promatrači primijetili brojne nepravilnosti; 

pozdravlja osnivanje ad hoc 

parlamentarnog odbora o izbornoj reformi 

u siječnju 2016. i potiče učinkovitu 

provedbu njegovih preporuka, ponajprije u 

pogledu pripreme i provedbe predstojećih 

izbora; zabrinut je zbog sveobuhvatne 

politizacije izbornog procesa i poziva 

nadležna tijela da, među ostalim, isprave 

postupovne nedostatke, pa i u pogledu 

izbornih sporova, neovisnosti izbornih 

povjerenstava, transparentnosti i 

učinkovitosti u financiranju političkih 

stranaka, navodnih slučajeva kupnje 

glasova i zastrašivanja glasača te 

zlouporabe državnih resursa, kako bi se 

ojačalo povjerenje javnosti u izborni 

proces; napominje da Središnje izborno 

povjerenstvo treba utvrditi jasne unutarnje 

odgovornosti za nadzor nad financijama 

stranaka te se ne smije ograničiti na puke 

formalne provjere izvješća političkih 

stranaka;  

10. prima na znanje ocjenu i preporuke 

OESS-a/ODIHR-a o izbornom postupku 

donesene nakon lokalnih izbora održanih u 

lipnju 2015., kada su međunarodni 

promatrači primijetili brojne nepravilnosti; 

ističe da će parlamentarni izbori 2017. biti 

važan test za proces integracije Albanije u 

EU; poziva nadležna tijela da poduzmu 

sve za pripremu slobodnih i poštenih 

izbora; pozdravlja osnivanje ad hoc 

parlamentarnog odbora o izbornoj reformi 

u siječnju 2016. i potiče učinkovitu 

provedbu njegovih preporuka, ponajprije u 

pogledu pripreme i provedbe predstojećih 

izbora; zabrinut je zbog sveobuhvatne 

politizacije izbornog procesa i poziva 

nadležna tijela da, među ostalim, isprave 

postupovne nedostatke, pa i u pogledu 

izbornih sporova, neovisnosti izbornih 

povjerenstava, transparentnosti i 

učinkovitosti u financiranju političkih 

stranaka, navodnih slučajeva kupnje 

glasova i zastrašivanja glasača te 

zlouporabe državnih resursa, kako bi se 

ojačalo povjerenje javnosti u izborni 

proces; napominje da Središnje izborno 

povjerenstvo treba utvrditi jasne unutarnje 

odgovornosti za nadzor nad financijama 

stranaka te se ne smije ograničiti na puke 

formalne provjere izvješća političkih 

stranaka;  
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