MISSÃO DE OBSERVAÇÃO ELEITORAL
UNIÃO EUROPEIA
GUINÉ-BISSAU – ELEIÇÕES GERAIS 2014

União Europeia reforça observação eleitoral com a chegada de mais observadores

Bissau, 7 de Abril de 2014- A Missão de Observação Eleitoral da União Europeia
(MOE UE) espera amanhã na capital mais um grupo de 23 observadores que partirão
quarta-feira, dia 9 de Abril, para as regiões de forma a acompanhar o processo eleitoral
em curso na Guiné-Bissau.
Os observadores, procedentes de vários países europeus, chegam à Guiné-Bissau com o
objetivo de reforçar o trabalho dos observadores de longo prazo que já estão a
acompanhar o processo eleitoral desde 26 de Março. Antes da partida para as suas
respetivas áreas de responsabilidade, os 23 observadores participam numa sessão de
formação em Bissau sobre o processo eleitoral e a situação socio-política do país.
Os observadores de curto prazo levarão a cabo, em coordenação com os observadores
de longo prazo, a observação da campanha eleitoral, dos preparativos para as eleições,
da votação, contagem de votos e apuramento. Uma delegação de quatro membros do
Parlamento Europeu, que chegará ao país ainda esta semana, integrará também a Missão
de Observação Eleitoral da União Europeia.
A Missão, que se encontra na Guiné-Bissau desde 19 de Março a convite da Comissão
Nacional de Eleições (CNE), é composta por um total de 49 observadores. O objetivo
da MOE UE na Guiné-Bissau é analisar de forma imparcial e equilibrada as eleições
presidenciais e legislativas de 13 de Abril.
A Missão, chefiada por Krzysztof Lisek, Membro do Parlamento Europeu, apresentará
as suas conclusões preliminares após as eleições e um relatório final em data a ser
anunciada.

Para mais informação favor contactar a Assessora de Imprensa da MOE UE na GuinéBissa, Silvia Norte (+245 9279983/5947195; silvia.norte@moeueguinebissau.eu ) ou
visite www.moeueguinebissau.eu
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