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Förslag till resolution Ändringsförslag 

10. Europaparlamentet noterar 

bedömningen och rekommendationerna 

från OSSE/ODIHR gällande valprocessen 

med anledning av de lokala valen i 

juni 2015, där ett antal oegentligheter 

iakttogs av internationella observatörer. 

Parlamentet välkomnar inrättandet i 

januari 2016 av ett tillfälligt 

parlamentsutskott för en valreform och 

uppmuntrar till ett effektivt genomförande 

av nämnda rekommendationer, särskilt som 

en del av arbetet med att förbereda inför – 

och genomföra – kommande val. 

Parlamentet är oroat över den allmänna 

politiseringen av valprocessen och 

uppmanar de behöriga myndigheterna att ta 

itu med bland annat de förfarandemässiga 

bristerna, exempelvis med avseende på 

stridigheter i samband med val, 

valkommissioners oberoende, transparens 

och effektivitet i finansieringen av politiska 

partier, påstådda fall av röstköp och hot 

mot väljare samt missbruk av statliga 

medel, i syfte att stärka allmänhetens 

förtroende för valprocessen. Parlamentet 

noterar att den centrala valkommissionen 

måste upprätta tydligt internt ansvar för 

tillsynen av partifinanser och gå lägre än 

att enbart göra formella kontroller av de 

politiska partiernas redovisningar.  

10. Europaparlamentet noterar 

bedömningen och rekommendationerna 

från OSSE/ODIHR gällande valprocessen 

med anledning av de lokala valen i 

juni 2015, där ett antal oegentligheter 

iakttogs av internationella observatörer. 

Parlamentsvalet 2017 kommer att bli ett 

viktigt test när det gäller Albaniens EU-

integrationsprocess. De behöriga 

myndigheterna uppmanas att göra allt de 

kan för att förbereda ett fritt och rättvist 

val. Parlamentet välkomnar inrättandet i 

januari 2016 av ett tillfälligt 

parlamentsutskott för en valreform och 

uppmuntrar till ett effektivt genomförande 

av nämnda rekommendationer, särskilt som 

en del av arbetet med att förbereda inför – 

och genomföra – kommande val. 

Parlamentet är oroat över den allmänna 

politiseringen av valprocessen och 

uppmanar de behöriga myndigheterna att ta 

itu med bland annat de förfarandemässiga 

bristerna, exempelvis med avseende på 

stridigheter i samband med val, 

valkommissioners oberoende, transparens 

och effektivitet i finansieringen av politiska 

partier, påstådda fall av röstköp och hot 

mot väljare samt missbruk av statliga 

medel, i syfte att stärka allmänhetens 

förtroende för valprocessen. Parlamentet 

noterar att den centrala valkommissionen 

måste upprätta tydligt internt ansvar för 



 

AM\1091868SV.doc  PE579.857v01-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

tillsynen av partifinanser och gå lägre än 

att enbart göra formella kontroller av de 

politiska partiernas redovisningar.  

Or. en 

 

 


