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Pozmeňujúci návrh  1 

Eduard Kukan 

v mene skupiny PPE 

 

Návrh uznesenia B8-0440/2016 

Knut Fleckenstein 

v mene Výboru pre zahraničné veci 

Správe o Albánsku za rok 2015 

Návrh uznesenia 

Odsek 10 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

10. berie na vedomie hodnotenie a 

odporúčania týkajúce sa volebného 

procesu, ktoré OBSE/ODIHR vypracovala 

po miestnych voľbách v júni 2015, keď 

medzinárodní pozorovatelia zaznamenali 

množstvo nezrovnalostí; víta zriadenie ad 

hoc parlamentného výboru pre volebnú 

reformu v januári 2016 a nabáda na účinné 

vykonávanie jeho odporúčaní, najmä so 

zreteľom na prípravu a usporiadanie 

nadchádzajúcich volieb; vyjadruje 

znepokojenie nad celkovou politizáciou 

volebného procesu a vyzýva príslušné 

orgány, aby v záujme zvýšenia dôvery 

verejnosti v tento proces riešili okrem 

iného procedurálne nedostatky vrátane 

volebných sporov, nezávislosti volebných 

komisií, transparentnosti a účinnosti pri 

financovaní politických strán, údajných 

prípadov kupovania hlasov a zastrašovania 

voličov a zneužívania štátnych zdrojov; 

konštatuje, že ústredná volebná komisia 

musí stanoviť jasnú internú zodpovednosť 

za dohľad nad financovaním strán a 

nezostávať len pri čisto formálnych 

kontrolách vyhlásení politických strán;  

10. berie na vedomie hodnotenie a 

odporúčania týkajúce sa volebného 

procesu, ktoré OBSE/ODIHR vypracovala 

po miestnych voľbách v júni 2015, keď 

medzinárodní pozorovatelia zaznamenali 

množstvo nezrovnalostí; zdôrazňuje, že 

parlamentné voľby v roku 2017 budú 

dôležitou skúškou procesu integrácie 

Albánska do EÚ; vyzýva príslušné orgány, 

aby vyvinuli maximálne úsilie na prípravu 

slobodných a spravodlivých volieb; víta 

zriadenie ad hoc parlamentného výboru pre 

volebnú reformu v januári 2016 a nabáda 

na účinné vykonávanie jeho odporúčaní, 

najmä so zreteľom na prípravu a 

usporiadanie nadchádzajúcich volieb; 

vyjadruje znepokojenie nad celkovou 

politizáciou volebného procesu a vyzýva 

príslušné orgány, aby v záujme zvýšenia 

dôvery verejnosti v tento proces riešili 

okrem iného procedurálne nedostatky 

vrátane volebných sporov, nezávislosti 

volebných komisií, transparentnosti a 

účinnosti pri financovaní politických strán, 

údajných prípadov kupovania hlasov a 

zastrašovania voličov a zneužívania 

štátnych zdrojov; konštatuje, že je 

potrebné, aby ústredná volebná komisia 

stanovila jasnú internú zodpovednosť za 

dohľad nad financovaním strán a 

nezostávať len pri čisto formálnych 

kontrolách vyhlásení politických strán;  
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