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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

10. ia act de evaluarea și recomandările 

OSCE/ODIHR privind procesul electoral 

în urma alegerilor locale din iunie 2015, 

când observatorii internaționali au 

constatat o serie de nereguli; salută 

înființarea unei comisii parlamentare ad-

hoc privind reforma electorală în ianuarie 

2016 și încurajează punerea efectivă în 

aplicare a recomandărilor acesteia, în 

special în vederea pregătirii și desfășurării 

alegerilor viitoare; este preocupat de 

politizarea generalizată a procesului 

electoral și invită autoritățile competente să 

încerce să soluționeze, printre altele, 

deficiențele de ordin procedural, inclusiv 

disputele electorale, independența 

comisiilor electorale, transparența și 

eficacitatea finanțării partidelor politice, 

cazurile presupuse de cumpărare a 

voturilor și de intimidare a alegătorilor și 

abuzarea de resursele statului, pentru a 

spori încrederea opiniei publice în procesul 

electoral; constată că Comisia electorală 

centrală (CEC) trebuie să stabilească 

responsabilități interne clare pentru 

supravegherea situației financiare a 

partidelor și să meargă mai departe de 

verificarea pur formală a declarațiilor 

partidelor politice;  

10. ia act de evaluarea și recomandările 

OSCE/ODIHR privind procesul electoral 

în urma alegerilor locale din iunie 2015, 

când observatorii internaționali au 

constatat o serie de nereguli; subliniază că 

alegerile parlamentare din 2017 vor 

reprezenta o încercare importantă pentru 

procesul de integrare a Albaniei în UE; 

invită autoritățile competente să depună 

toate eforturile necesare pregătirii unor 

alegeri libere și corecte; salută înființarea 

unei comisii parlamentare ad-hoc privind 

reforma electorală în ianuarie 2016 și 

încurajează punerea efectivă în aplicare a 

recomandărilor acesteia, în special în 

vederea pregătirii și desfășurării alegerilor 

viitoare; este preocupat de politizarea 

generalizată a procesului electoral și invită 

autoritățile competente să încerce să 

soluționeze, printre altele, deficiențele de 

ordin procedural, inclusiv disputele 

electorale, independența comisiilor 

electorale, transparența și eficacitatea 

finanțării partidelor politice, cazurile 

presupuse de cumpărare a voturilor și de 

intimidare a alegătorilor și abuzarea de 

resursele statului, pentru a spori încrederea 

opiniei publice în procesul electoral; 

constată că Comisia electorală centrală 

(CEC) trebuie să stabilească 

responsabilități interne clare pentru 

supravegherea situației financiare a 
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partidelor și să meargă mai departe de 

verificarea pur formală a declarațiilor 

partidelor politice;  
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