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DEKLARATË PRELIMINARE
Tregohet maturi në procesin zgjedhor i cili ishte i qetë, por i shoqëruar me
disa parregullsi dhe mangësi në edukim dhe informim të votuesve
Prishtinë, 13 qershor 2017

Përmbledhje e të gjeturave kryesore


DnV konsideron se zgjedhjet e 11 qershorit 2017 kanë qenë të qeta dhe nuk janë prekur nga
shkelje të rënda dhe të dhunshme, të cilat mund ta minonin besimin e publikut në procesin
zgjedhor. Përjashtim bënë periudha e fushatës zgjedhore në komunat me shumicë serbe, ku
atmosfera e fushatës ka qenë e tensionuar dhe votuesit janë ndjerë të frikësuar. Po ashtu, në
këto komuna dita e zgjedhjeve ka qenë e mbikëqyrur nga forca të shtuara të sigurisë.



Gjatë ditës së zgjedhjeve nuk ka pasur incidente serioze, por nga vëzhguesit tanë janë
regjistruar disa parregullsi gjatë votimit, siç janë: i) Cenimi i fshehtësisë së votimit që është
shprehur përmes votimit familjar, i njëjti person ka asistuar më shumë se njëherë, si dhe
votimi jashtë kabinave të votimit. ii) Dyshimi për krijim të varësisë ekonomike ndaj votuesve
është shprehur përmes fotografimit të fletëvotimit. iii) Keqpërdorim i së drejtës së votimit që
është shprehur përmes tentimit për të votuar më shumë se njëherë. iv) Presion i mundshëm
ndaj votuesve që mund të interpretohet nga prania e personave të paautorizuar në qendrat e
votimit apo vendvotime, i cili ka qenë mjaftë i lartë në orët e paradites. v) Privim i së drejtës
së votimit për personat me aftësi të kufizuar për shkak të mungesës së infrastrukturës
adekuate për qasje në të gjitha vendvotimet.



Pasaktësia e listës së votuesve vazhdon të mbetet element negativ në të gjitha proceset
zgjedhore në Kosovë, përfshirë zgjedhjet e 11 qershorit 2017. Përkundër disa përpjekjeve
institucionale për ta pastruar listën e votuesve nga personat e vdekur, shumë nga ta vazhdojnë
t’i kenë emrat në listë.



Votuesit nga jashtë kanë hasur në vështirësi për të aplikuar për regjistrim për të votuar me
postë. Fushata e informimit të votuesve nga jashtë ka filluar shumë vonë dhe nuk janë dhënë
udhëzime të mjaftueshme. KQZ-së nuk ka qenë e përgatitur për të përballuar trafikun e
aplikimeve, duke shkaktuar dështim të serverëve dhe si rrjedhojë iu është pamundësuar
votuesve e drejta e votës. Reforma zgjedhore duhet të adresoj këtë problem duke eliminuar
barrierat e panevojshme dhe thjeshtësuar procedurat.
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Numri i lartë i fletëvotimeve të pavlefshme është shqetësues, veçanërisht kur marrim në
konsideratë faktin që ka trend të rritjes së këtyre fletëvotimeve, përkundër që sistemi
zgjedhor ka mbetur i njëjtë. KQZ duhet që sa më parë të bëjë hulumtimin dhe analizimin e
shkaqeve që kanë çuar në rritjen e numrit të këtyre fletëvotimeve të pavlefshme përmes
hapjes së kutive. Menjëherë duhet të ndërmerren masat e nevojshme për t’i adresuar më
seriozisht problemet e identifikuara. Mbi të gjitha, KQZ duhet të bëjë përpjekje të shtuara për
të edukuar dhe informuar votuesit për mënyrën e votimit, me qëllim të zvogëlimit të votave
të pavlefshme.



Fenomen i ri në këto zgjedhje ka qenë akreditimi i një organizate jo-qeveritare e cila nuk është
tatimpagues aktiv edhe nuk ka përvojë në vëzhgimin e zgjedhjeve. Numri i madh i vëzhguesve
të akredituar nga kjo organizatë ka ngritur dyshime për mision e tyre dhe lidhje me subjekte
të caktuara politike.



Burimet e financimit dhe transparenca financiare e subjekteve politike vazhdon të mbetet
problematike prandaj duhet të zhvillohet mbikëqyrje më të madhe e financave të tyre,
sidomos sa i përket respektimit të kufizimeve që janë përcaktuara nga KQZ për këtë fushatë
zgjedhore.



DnV vlerëson aktivitetin dhe përpjekjet e shumë komisionerëve që kanë kryer detyrat e tyre
duke pas parasysh afatet e shkurtra për përgatitje. Megjithatë, KQZ nuk ka ofruar trajnime
adekuate për komisionarët të cilët në disa raste nuk kanë qenë mirë të informuar me
procedurat e votimit, numërimit dhe plotësimit të Formularëve të Përputhjes së Rezultateve.
KQZ ka qenë transparente në mbledhjet e mbajtura. Por vëzhguesit nuk kanë pasur qasje në
materialet e shqyrtuara dhe vendimet nuk janë publikuar në kohë.



Paneli Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa (PZAP) ka vepruar me profesionalizëm dhe në
mënyrë të paanshme në trajtimin e ankesave, duke respektuar afatet kohore.



Periudha e fushatës zgjedhore ka qenë e intensifikuar me aktivitete të kandidatëve, në të cilat
janë evidentuar parregullsi të ndryshme si: i) përdorimi i fëmijëve në fushatë zgjedhore, në
raste të caktuara edhe në mënyrë të organizuar; ii) shfrytëzimi i veturave zyrtare për qëllime
partiake dhe prani të shërbyesve civil; iii) vendosja e materialeve propaganduese të
kandidatëve dhe subjekteve politike në shenja të komunikacionit, shtylla elektrike, hapësira
publike të cilat nuk janë të destinuara për këtë qëllim; iv) gjuha e përdorur gjatë fushatës në
raste të caktuara ka përmbajtur elemente të gjuhës së urrejtjes; v) prania e grave në aktivitetet
e fushatës së subjekteve politike ka qenë mjaftë e ulët, dhe gratë kandidate nuk kanë pasur
mundësi të barabartë me burrat për të shpalosur pikëpamjet e tyre. vi) qasja e personave me
aftësi të kufizuara nuk është garantuar në të gjitha tubimet zgjedhore.
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Në komunat me shumicë serbe, atmosfera gjatë periudhës së fushatës zgjedhore ka qenë e
tensionuar, votuesit shpeshherë janë ndier të frikësuar dhe nën presion për të votuar për një
subjekt të caktuar politik.



Prania e mediave në tubimet e fushatës zgjedhore ka qenë e kënaqshme dhe të njëjtit nuk
janë penguar për të raportuar lirshëm. Mos pjesëmarrja në debate televizive e përfaqësuesve
nga të gjitha subjektet politike iu ka privuar të drejtën qytetarëve për të parë ballafaqimin e
ideve konkurruese dhe shpalosjen e programeve qeverisëse. Janë të papranueshme
përpjekjet e disa subjekteve politike për të ndërhyrë në politikat redaktuese të mediave.

Historiku i zgjedhjeve të parakohshme parlamentare
Zgjedhjet e parakohshme për Kuvendin e Republikës së Kosovës erdhën si rrjedhojë e mocionit të
mosbesimit ndaj Qeverisë, të iniciuar nga Nisma për Kosovën dhe të mbështetur nga Aleanca për
Ardhmërinë e Kosovës, Lëvizja “Vetëvendosje” si dhe disa deputetë nga koalicioni qeverisës dhe
partitë nga komunitetet jo shumicë, duke çuar numrin në 43 deputetë.
Me datën 10 maj 2017, në Kuvendin e Kosovës, u mbajt seanca plenare për Shqyrtimin e Mocionit të
mosbesimit ndaj Qeverisë së Republikës së Kosovës. Të pranishëm në seancë ishin 117 deputetë, të
cilët 78 votuan pro, 34 votuan kundër dhe 3 abstenime. Mocioni për rrëzimin e Qeverisë u mbështet
edhe nga deputetët e PDK-së, e cila ishte partner në koalicionin qeverisës me LDK-në. Votat e
deputetëve të PDK-së për mocionin e mosbesimit ndaj Qeverisë u nënkuptua edhe si vendim për
prishjen e koalicionit me Lidhjen Demokratike të Kosovës.
Arsyet përse u iniciua mocioni i mosbesimit për Qeverinë nga partitë opozitare ishte argumentimi se
qeveria aktuale e ka humbur fuqinë e vendimmarrjes.
Presidenti i Republikës së Kosovës me dekret shpërndau Kuvendin e Kosovës dhe caktoi 11 qershorin
si datën e zgjedhjeve të parakohshme parlamentare.
Korniza ligjore
Sistemi zgjedhor në Republikën e Kosovës është i përcaktuar me Kushtetutën e vendit dhe i definuar
me ligje specifike. Kushtetuta e Republikës së Kosovës garanton lirinë e asociimit si dhe të drejtën për
të zgjedhur dhe për t’u zgjedhur.
Korniza ligjore e cila rregullon në detaje procesin zgjedhor në vend janë Ligji për Zgjedhjet e
Përgjithshme, Ligji për Zgjedhjet Lokale, Ligji për Financimin e Subjekteve Politike si dhe Kodi Penal i
Republikës së Kosovës. Këshilli Qendror i Zgjedhjeve (KQZ) si organ menaxhues i zgjedhjeve po ashtu
ka miratuar Rregullat zgjedhore të cilat shërbejnë për të rregulluar aspekte specifike të procesit
zgjedhor.
Republika e Kosovës aplikon sistem zgjedhor proporcional me listë të hapur, ku votohet një subjekt
politik dhe deri 5 kandidatë për deputetë nga i njëjti subjekt politik. Kosova nuk është e ndarë në zona
zgjedhore, rrjedhimisht ekziston vetëm një zonë zgjedhore e cila u mundëson votuesve të zgjedhin të
votojnë për cilindo kandidat, pavarësisht përkatësisë gjeografike të kandidatit.
Kuvendi i Kosovës ka gjithsej 120 deputetë, nga të cilat 20 vende janë të garantuara për përfaqësim të
komuniteteve që janë jo shumicë në Kosovë. Nga 20 vendet e garantuara, 10 prej tyre u takojnë
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pjesëtarëve nga komunitetit serb, kurse 10 të tjera janë të garantuara për pjesëtaret e komuniteteve
tjera.
Republika e Kosovës aplikon prag zgjedhor prej 5% për subjektet politike, koalicionet dhe kandidatët
e pavarur për të pasur të drejtën për përfaqësim në Kuvend. Subjektet politike që përfaqësojnë
komunitetet që nuk janë shumicë nuk i nënshtrohen pragut zgjedhor.
Kuota gjinore parashihet me Ligjin për Zgjedhjet e Përgjithshme, e cilat përcakton që në listat e
kandidatëve të secilit subjekt politik duhet të jenë së paku 30% kandidatë të gjinisë më pak të
përfaqësuar. I njëjti kriter aplikohet edhe sa i përket shpërndarjes së vendeve në Kuvend, ku së paku
duhet të jenë 30% nga gjinia më pak e përfaqësuar. Deputetë zgjedhën për mandat katër vjeçar.
Certifikimi i subjekteve politike dhe kandidatëve
Afati i aplikimit për certifikim të subjekteve politike për zgjedhjet e parakohshme filloj nga data 11 maj
dhe përfundoj më 19 maj 2017, si afati për dorëzimin e listave fillestare të kandidatëve për deputetë.
Për të marrë pjesë në zgjedhje KQZ ka akredituar 26 subjekte politike të cilat janë përfshirë në
fletëvotim, prej të cilave janë 19 parti politike, 5 koalicione dhe 2 iniciativa qytetare. Shorti për
renditjen e subjekteve politike në fletëvotim u hodh më 26 maj. Secili subjekt politik mund të ketë deri
në 110 kandidatë për deputetë në listat e veta, apo 10% më shumë se numri i vendeve për të cilat
garohet. Në përgjithësi numri i kandidatëve të cilët garuan në zgjedhje ishte 971. PZAP ka pranuar disa
apele të kandidatëve të cilët janë deklaruar se janë përfshirë në lista përkundërt vullnetit të tyre.
Listat e votuesve, numri i votuesve dhe qendrat e votimit
Në listën përfundimtare të votuesve u certifikuan 1,872,941 votues, prej të cilëve 155,202 votues që
do të votojnë për herë të parë. Mbi 33,542 persona janë larguar nga lista e votuesve me qëllim të
pastrimit të tyre nga personat e vdekur.
Numri i Qendrave të Votimit në këto zgjedhje ka qenë 889 (91 Qendra të Votimit më shumë se në vitin
2014), me gjithsejtë 2,490 Vendvotime (116 Vendvotime më shumë se në vitin 2014).
Për regjistrim jashtë Kosovës kanë aplikuar 20,354 persona, prej të cilëve KQZ ka miratuar 15,118 dhe
ka refuzuar 5,236 që ndërlidheshin me mungesën e dëshmive për të vërtetuar të drejtën e tyre për të
votuar.
Fushata Zgjedhore
Fushata zgjedhore për zgjedhjet e 11 qershorit ka qenë 10 ditë, e që zyrtarisht ka filluar me 31 maj
dhe ka përfunduar me 9 qershor. Në mungesë të dispozitave ligjore adekuate të cilat do të
sanksiononin zhvillimin e fushatës zgjedhore para datë së përcaktuar, subjektet politike kanë
organizuar aktivitete të ndryshme zgjedhore.
Demokracia në Veprim ka monitoruar gjithë periudhën e fushatës zgjedhore në nivel vendi me anë të
60 vëzhguesve afatgjatë.
Vëzhguesit e DnV-së kanë monitoruar 655 aktivitete të subjekteve politike në mbarë vendin, shumica
e të cilave kanë qenë tubime publike me deri 500 pjesëmarrës, vetëm 49 aktivitete kanë pasur më
shumë se 1,000 pjesëmarrës.
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Në përgjithësi, fushata zgjedhore është zhvilluar e qetë, përjashtim kanë qenë komunat me shumicë
serbe, përkatësisht komuna e Leposaviqit dhe ajo e Graçanicës, në të cilat është raportuar për një
ambient të tensionuar dhe me incidente të izoluara.
Fenomeni i përdorimit të resurseve publike ka karakterizuar edhe këtë fushatë zgjedhore, ku në pjesën
të konsiderueshme subjektet politike përkatësisht në 96 aktivitete nga 655 të monitoruara kanë
përdorur 57 veturat zyrtare, përkatësisht në 14% të aktiviteteve, si dhe janë vënë re prania e
shërbyesve civil përkatësisht 49 persona.
Gjuha e urrejtjes ka shoqëruar aktivitetet e organizuara nga subjektet politike gjatë fushatës zgjedhore
përkatësisht në 30 aktivitete nga 655 të monitoruara nga DnV.
Është shënuar prani e ulët e grave në aktivitetet e fushatave zgjedhore, përkatësisht vetëm 17% kanë
marr pjesë në 655 aktivitete të monitoruara. Gjithashtu është evidentuar përqindje e ulët e grave
folëse në këto aktivitete, përkatësisht vetëm 18% e folësve kanë qenë gra.
Përfshirja e fëmijëve gjatë fushatës është një dukuri tjetër negative që ka shoqëruar fushatën. Prania
e fëmijëve është vënë re në pjesën më të madhe të aktiviteteve zgjedhore të subjektet politike. Numri
i fëmijëve prezent gjatë 10 ditë fushate është raportuar të jetë 3,653 fëmijë në 32 % të aktiviteteve të
monitoruara nga DnV.
Pjesëmarrja e personave me aftësi të kufizuara në fushatë ka qenë e ulët, ku prezent kanë qenë vetëm
266 persona në 655 aktivitete të monitoruara. Qasje për personat me aftësi të kufizuar është siguruar
në vetëm 19% të aktiviteteve zgjedhore.
Mediat nuk kanë qenë të pranishme në 56 % të aktiviteteve zgjedhore të monitoruara në nivel vendi,
ndërsa në aktivitet në të cilat kanë marr pjesë nuk janë penguar të raportojnë lirshëm.
Vëzhguesit e zgjedhjeve
Me rekomandim të Zyrës për Regjistrimin e Partive Politike dhe Certifikim, KQZ-ja ka akredituar gjithsej
29,264 vëzhgues. Nga numri i përgjithshëm i vëzhguesve të akredituar, janë edhe 160 vëzhgues nga 8
misione diplomatike që veprojnë në Kosovë, 301 vëzhgues nga 7 Organizata Ndërkombëtare, 8 mijë e
830 vëzhgues nga OJQ vendore, 3 mijë e 657 vëzhgues nga partitë politike pjesëmarrëse në këto
zgjedhje, 15 mijë e 784 vëzhgues nga Koalicionet pjesëmarrëse në këto zgjedhje, 27 vëzhgues nga
institucione ndërkombëtare, 1 vëzhgues nga 1 institucion vendor, 468 vëzhgues të akredituar që
përfaqësojnë media vendore dhe 36 vëzhgues të akredituar që përfaqësojnë media ndërkombëtare.
Para mbylljes së afatit të akreditimit të vëzhguesve, është certifikuar Instituti Rajonal për Demokraci
të Drejta të Njeriut dhe Studime Politike, e cilat nuk është aktiv si tatim pagues dhe nuk është e njohur
për vëzhgim të zgjedhjeve në të kaluarën. Numri i vëzhguesve të akredituar nga kjo OJQ ka qenë 4,548,
e që ka ngritur reagime për shkakun se KQZ ka akredituar si vëzhgues persona të cilët dyshohet se janë
të afërt me subjekte politike që kanë garuar në zgjedhje. DnV vlerëson lartë rolin e vëzhguesve
ndërkombëtar në zgjedhje, në veçanti të atyre të Misionit të Bashkimit Evropian.
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Dita e Zgjedhjeve
Në ditën e zgjedhjeve DnV ka qenë e pranishme në të gjitha vendvotimet e hapura në Kosovë. Në
përgjithësi procesi ka qenë i qetë me disa parregullsi të evidentuara, të cilat nuk kanë qenë shkelje të
rënda dhe të dhunshme për të ndikuar gjatë votimit dhe numërimit të votave.
Vonesa në hapjen e vendvotimeve prej 5 deri në 10 minuta janë regjistruar në 165 sosh, apo shprehur
në përqindje në 0.6% të tyre. Kryesisht vonesat kanë ardhur si pasojë e vonesës së komisionerëve apo
mungesë së materialeve të nevojshme. Një vendvotim nuk është hapur fare në komunën e Prizrenit
përgjatë gjithë ditës së votimit. Mungesë e materialeve është hasur në 1.5% të vendvotimeve. Prania
e materialeve propaganduese të subjekteve politike në perimetër prej 100 metra nga qendra e votimit
është hasur në 3.4% të qendrave të votimit. Personat me aftësi të kufizuara nuk kanë pasur qasje në
44.7% të vendvotimeve. Pas hapjes së votimit, vëzhguesi tanë kanë raportuar për një numër të madh
të personave të paautorizuar brenda qendrave të votimit apo vendvotimeve, në gjithsej 68.3% të tyre.
Ky numër ka rënë në mënyrë të ndjeshme përgjatë pjesës tjetër të ditës. Qendrat e votimit janë
siguruar nga Policia e Kosovës.
Procesi i votimit ka rrjedhur normalisht dhe nuk ka pasur ndërprerje si pasojë e incidenteve. Tentimet
për të votuar më shumë se njëherë janë evidentuar në 176 raste, përkundër që votuesit kanë pasur
gjurmë të sprejit në gishtërinjtë e tyre. Të njëjtit nuk janë lejuar të votojnë nga komisionarët në
vendvotime. Këto raste janë regjistruar në 79 vendvotime apo në 0.31% të tyre. Parregullsia më e
shpeshtë ka qenë votimi në grup, kur më shumë se një person qëndron prapa kabinës së votimit, apo
që ndryshe njihet si votim familjar. Ky lloj i parregullsisë ka cenuar fshehtësinë e votimit dhe është
hasur në 11,807 raste. Fotografimi i fletëvotimit ka shoqëruar edhe këtë proces zgjedhor, duke u
evidentuar nga ana e vëzhguesve tanë në 328 raste. Policia ka bërë edhe ndalime në rastet të cilat
janë raportuar për fotografim të fletëvotimit. Votimi jashtë kabinës së votimit ndonëse nuk ka qenë i
shpeshtë, ai është shprehur në 108 raste. Asistimi i votuesve të cilët kanë nevojë për ndihmë për të
votuar është i lejuar, por që nuk mund të bëhet më shumë se një herë nga i njëjti person, i cili
paraprakisht duhet të regjistrohet në librin e votimit. Rastet kur i njëjti person ka asistuar më shumë
se një herë janë 424, shifër kjo e lartë dhe vepër e sanksionuar. Në mungesë të trajnimeve adekuata
të kryesuesve të këshillave të vendvotimeve, ka pasur raste kur i njëjti ka kërkuar nga vëzhguesit e
subjekteve politike të asistojë votuesit. Numri i madh i vëzhguesve të akredituar të OJQ-ve të dyshimta
dhe atyre të subjekteve politike ka marrë edhe vëmendjen e institucioneve që janë përkujdesur për
sigurinë gjatë ditës së zgjedhjeve. Në dy raste kemi raportuar për një numër të personave të cilët janë
paraqitur në mënyrë të rremë kinse përfaqësojnë organizata të shoqërisë civile dhe parti politike.
Policia dhe prokuroria e shtetit kanë reaguar menjëherë duke verifikuar të njëjtit. Vlen të theksohet
fakti se prokuroria dhe policia kanë pasur rol shumë pozitiv në mbarëvajtjen e procesit zgjedhor duke
vepruar menjëherë dhe me profesionalizëm.
Rritja e numrit të qendrave të votimit ka ndikuar që disa votues të bartën nga një qendër në tjetrën.
Kjo ka shkaktuar tollovi gjatë ditës së votimit dhe mund të ketë ndikuar në dekurajimin e votuesve
për të votuar nëse nuk e kanë gjetur emrin në listën e votuesve. Ankesa në lidhje me listën e votuesve
ka pasur edhe për shkak të pranisë së personave të vdekur në lista. Në përgjithësi numri i ankesave
është raportuar të jetë 2,419.
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Pjesëmarrja e votuesve në zgjedhje ka qenë 766,162 votues. Vota me kusht janë gjithsej 31,307.
Shprehur në përqindje, në zgjedhje kanë marrë pjesë 41,34% e votuesve të regjistruar në listën e
votuesve. Pjesëmarrja më e madhe në zgjedhje ka qenë në komunat me shumicë serbe, të cilat janë
mbi mesataren e pjesëmarrje në nivel vendi.
Mbyllja e të gjitha vendvotimeve është bërë në kohë dhe nuk është regjistruar ndonjë parregullsi.
Votuesit që kanë qenë në radhë duke pritur për të votuar para orës 19:00 janë lejuar për të votuar.
Mbarëvajtja e procesit të numërimit ka qenë e rregullt dhe nuk është shoqëruar me incidente.
Rezultatet preliminare
Nga 99,68% e rezultateve të numëruara, koalicioni PDK-AAK-NISMA ka marrë 237,387 vota apo
34,03%. Lëvizja Vetëvendosje 188,869 apo 27,07%, LDK-AKR me 179,364 vota apo 25,71% dhe Lista
Serbe me 41,279vota apo 5,92%. Në këto rezultate nuk janë të përfshira votat me kusht dhe ato me
postë, të cilat nuk janë numëruar ende.
Shqyrtimi i ankesave
Në Panelin Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa (PZAP) janë dorëzuar gjithsej 301 ankesa dhe 18
apele. Nga numri i përgjithshëm i ankesave, 191 ankesa janë proceduar gjatë fushatës zgjedhore dhe
88 të tjera për heshtjen parazgjedhore. Deri më mbylljen e afatit për dorëzimin e ankesave, PZAP ka
pranuar 32 sa i përket ditës së votimit, e të cilat nuk pritet të ndikojnë në vlerësimin e përgjithshëm
të procesit. Shuma e gjobave arrin vlerën e 336,950 Euro.
--Koalicioni i organizatave të shoqërisë civile për vëzhgimin e zgjedhjeve “Demokraci në Veprim” (DnV)
ka akredituar 2,912 vëzhgues për të vëzhguar zgjedhjet e parakohshme për Kuvendin e Kosovës, të
mbajtura më 11 qershor 2017. Vëzhguesit janë vendosur të gjithë gjitha 2490 vendvotimet e 889
qendrave të votimit, për të vëzhguar përgatitjet për hapjen e vendvotimeve, të gjithë procesin e
votimit, mbylljen e vendvotimeve si dhe në fund numërimin e rezultateve. Fushata zgjedhore e
kandidatëve është vëzhguar nga 60 vëzhgues afatgjatë të zgjedhjeve, përfshirë tubimet e kandidatëve,
takimet me grupet e interesit dhe vizitat në shtëpi private. DnV po vazhdon të përcjellë procesin në
Qendrën e Numërimit dhe Rezultateve dhe shqyrtimin e ankesave në Panelin Zgjedhor për Ankesa dhe
Parashtresa. Të gjeturat do të paraqiten në raportin përfundimtarë nga vëzhgimi i zgjedhjeve së
bashku me rekomandimet, i cili do të publikohet pas certifikimi të rezultateve. Po ashtu, një raport i
veçantë do të publikohet sa i përket monitorimit të mediave gjatë fushatës zgjedhore.
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