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Wdrażanie układu o stowarzyszeniu 
między UE a Mołdawią 

Cztery lata po podpisaniu układu o stowarzyszeniu (AA) oraz pogłębionej i kompleksowej umowy o wolnym 
handlu (DCFTA) między UE a Mołdawią Parlament dokonuje obecnie oceny wdrożenia tego układu. Komisja 
Spraw Zagranicznych podkreśla w swoim sprawozdaniu różne niepokojące kwestie. Parlament będzie 
debatował na ten temat na pierwszej sesji plenarnej w listopadzie. 

Kontekst 
Republika Mołdawii zacieśnia więzy z UE od 2009 r., kiedy to stała się członkiem Partnerstwa Wschodniego. 
W 2014 r. UE wprowadziła system bezwizowy dla obywateli Mołdawii. W dniu 27 czerwca 2014 r. został 
podpisany układ o stowarzyszeniu / DCFTA między UE a Mołdawią, który wszedł w życie z 
dniem 1 lipca 2016 r. Zmieniony program stowarzyszeniowy – główny dokument przewodni dotyczący 
wdrażania układu o stowarzyszeniu – został uzgodniony w sierpniu 2017 r. Wśród reform zaplanowanych 
na lata 2017–2019 priorytetem jest m.in. wzmocnienie niezawisłości wymiaru sprawiedliwości, walka 
z korupcją i reformy związane z handlem. W lutym 2018 r. Rada wezwała do bardziej nieustępliwej walki z 
korupcją oraz do przeprowadzenia szczegółowego dochodzenia i do osądzenia osób odpowiedzialnych za 
oszustwo bankowe na wielką skalę ujawnione w 2014 r. W kwietniu 2018 r. Komisja oraz wysoka 
przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i bezpieczeństwa / wiceprzewodnicząca Komisji Federica 
Mogherini opublikowały wspólne sprawozdanie z realizacji układu o stowarzyszeniu z Mołdawią, w którym 
wezwały do dalszych wysiłków na rzecz reformy wymiaru sprawiedliwości i walki z korupcją. 

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych 
W sierpniu 2017 r. parlamentarna Komisja Spraw Zagranicznych (AFET) rozpoczęła sporządzanie 
sprawozdań z własnej inicjatywy w sprawie wdrażania układów o stowarzyszeniu z Mołdawią, Gruzją i 
Ukrainą. W ramach przygotowań komisja AFET odbyła w maju 2018 r. misję informacyjną w Mołdawii i 
zleciła przeprowadzenie trzech ekspertyz. W tych badaniach skupiono się na reformie ordynacji wyborczej, 
stopniu wdrożenia układu o stowarzyszeniu oraz na instytucjonalnych ramach wdrażania. W sprawozdaniu 
komisji AFET przedstawiono zróżnicowaną ocenę wdrożenia układu o stowarzyszeniu z Mołdawią, ukazując 
pozytywne zmiany, takie jak „zdecydowane” działania na rzecz poprawy kondycji sektora finansowego i 
zminimalizowania ryzyka powtórzenia się oszustw bankowych na wielką skalę oraz „imponujący” wzrost 
handlu w ramach DCFTA. Stwierdzono w nim jednak, że te pozytywne poczynania zostały zepchnięte na 
dalszy plan przez znaczny regres w zakresie przestrzegania ważnych wartości demokratycznych, które leżą 
u podstaw układu o stowarzyszeniu i są powiązane z pomocą finansową UE dla Mołdawii i z systemem 
bezwizowym dla jej obywateli. W szczególności w sprawozdaniu wyrażono zaniepokojenie w związku z 
reformą ordynacji wyborczej przeprowadzoną wbrew zaleceniom Biura Instytucji Demokratycznych i Praw 
Człowieka przy Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie oraz Komisji Weneckiej, a także w 
związku z brakiem niezawisłości sądownictwa oraz fatalną sytuacją mediów i społeczeństwa 
obywatelskiego. W sprawozdaniu stwierdzono również, że wszelkie decyzje w sprawie przyszłych wypłat 
pomocy makrofinansowej należy podjąć dopiero po planowanych wyborach parlamentarnych, pod 
warunkiem że zostaną one przeprowadzone zgodnie z międzynarodowymi standardami. Do tego czasu 
środki pomocowe należy realokować na wspieranie społeczeństwa obywatelskiego. Komisja AFET 
proponuje również powołanie nowej unijnej grupy wsparcia dla Mołdawii.  

Związki Parlamentu Europejskiego z Mołdawią 
W minionych latach Parlament zacieśniał związki z parlamentem Mołdawii w ramach Zgromadzenia 
Parlamentarnego Euronest, któremu od 2016 r. współprzewodniczy mołdawski poseł Marian Lupu, a także 
za pośrednictwem Komisji Parlamentarnej Stowarzyszenia UE-Mołdawia. Mołdawia jest dla Parlamentu 
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Europejskiego krajem priorytetowym z perspektywy działań mających na celu wspieranie demokracji i 
budowanie zdolności w ramach Partnerstwa Wschodniego.  

Sprawozdanie: 2017/2281(INI); Komisja przedmiotowo właściwa: AFET; Sprawozdawca: Petras Auštrevičius (ALDE, 
Litwa).  
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