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Predlog spremembe  1 

Eduard Kukan 

v imenu skupine PPE 

 

Predlog resolucije B8-0440/2016 

Knut Fleckenstein 

v imenu Odbora za zunanje zadeve 

Poročilo o Albaniji za leto 2015 

Predlog resolucije 

Odstavek 10 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

10. je seznanjen z oceno in priporočili 

OVSE/ODIHR glede volilnega procesa, ki 

so bila podana po lokalnih volitvah junija 

2015, ko so mednarodni opazovalci 

ugotovili številne nepravilnosti; pozdravlja 

ustanovitev ad hoc parlamentarnega odbora 

za volilno reformo januarja 2016 in 

spodbuja učinkovito izvajanje njegovih 

priporočil, zlasti glede priprave in izvedbe 

prihodnjih volitev; je zaskrbljen zaradi 

splošne politizacije volilnega procesa in 

poziva pristojne oblasti, naj med drugim 

obravnavajo postopkovne pomanjkljivosti, 

vključno z volilnimi spori, neodvisnost 

volilnih komisij, preglednost in 

učinkovitost financiranja političnih strank, 

domnevne primere kupovanja glasov in 

ustrahovanja volivcev ter zlorabo javnih 

sredstev, da bi povečale zaupanje javnosti 

v volilni proces; ugotavlja, da mora 

osrednja volilna komisija opredeliti jasne 

notranje pristojnosti za nadzor nad sredstvi 

strank in narediti več, kot samo formalno 

preveriti izjave političnih strank;  

10. je seznanjen z oceno in priporočili 

OVSE/ODIHR glede volilnega procesa, ki 

so bila podana po lokalnih volitvah junija 

2015, ko so mednarodni opazovalci 

ugotovili številne nepravilnosti; poudarja, 

da bodo parlamentarne volitve leta 2017 

pomembna preizkušnja za albanski proces 

vključevanja v EU; poziva pristojne 

oblasti, naj se čim bolje pripravijo na 

svobodne in poštene volitve; pozdravlja 

ustanovitev ad hoc parlamentarnega odbora 

za volilno reformo januarja 2016 in 

spodbuja učinkovito izvajanje njegovih 

priporočil, zlasti glede priprave in izvedbe 

prihodnjih volitev; je zaskrbljen zaradi 

splošne politizacije volilnega procesa in 

poziva pristojne oblasti, naj med drugim 

obravnavajo postopkovne pomanjkljivosti, 

vključno z volilnimi spori, neodvisnost 

volilnih komisij, preglednost in 

učinkovitost financiranja političnih strank, 

domnevne primere kupovanja glasov in 

ustrahovanja volivcev ter zlorabo javnih 

sredstev, da bi povečale zaupanje javnosti 

v volilni proces; ugotavlja, da mora 

osrednja volilna komisija opredeliti jasne 

notranje pristojnosti za nadzor nad sredstvi 

strank in narediti več, kot samo formalno 

preveriti izjave političnih strank;  
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