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Изменение  1 

Петрас Аущревичюс 

от името на групата ALDE 

 

Доклад A8-0322/2018 

Петрас Аущревичюс 

Прилагане на споразумението за асоцииране между ЕС и Молдова 

(2017/2281(INI)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 15 

 

Предложение за резолюция Изменение 

15. изразява загриженост относно 

промените в последния момент на 

Кодекса за аудио-визуалните медийни 

услуги, приет през юли 2018 г., които 

не са били предмет на консултации с 

гражданското общество; настоятелно 

призовава молдовските органи да 

приложат в пълна степен Кодекса в 

съответствие с европейските стандарти 

за свобода и плурализъм на медиите 

съгласно препоръките на Европейската 

комисия и Венецианската комисия; 

подчертава значението на провеждането 

на истински консултации с 

гражданското общество и независимите 

медии в този процес и на приемането на 

нов закон за рекламната дейност; 

подчертава необходимостта да се 

избягват всички опити да се попречи на 

медийния плурализъм, по-специално 

тези, които допълнително биха 

насърчили създаването на картели на 

медийния пазар и свързания рекламен 

пазар; настоятелно призовава 

молдовските органи да приемат новия 

закон за рекламната дейност след 

провеждане на истински консултации с 

гражданското общество; отбелязва със 

загриженост, че понастоящем медиите 

са силно монополизирани и подчинени 

на политическите и бизнес групите в 

страната; призовава за прозрачност на 

15. отбелязва приемането на 

Кодекса за аудио-визуалните медийни 

услуги през октомври 2018 г. въпреки 

недостатъчните консултации с 

гражданското общество; настоятелно 

призовава молдовските органи да 

приложат в пълна степен Кодекса в 

съответствие с европейските стандарти 

за свобода и плурализъм на медиите 

съгласно препоръките на Европейската 

комисия и Венецианската комисия; 

подчертава значението на провеждането 

на истински консултации с 

гражданското общество и независимите 

медии в този процес и на приемането на 

нов закон за рекламната дейност; 

подчертава необходимостта да се 

избягват всички опити да се попречи на 

медийния плурализъм, по-специално 

тези, които допълнително биха 

насърчили създаването на картели на 

медийния пазар и свързания рекламен 

пазар; настоятелно призовава 

молдовските органи да приемат новия 

закон за рекламната дейност след 

провеждане на истински консултации с 

гражданското общество; отбелязва със 

загриженост, че понастоящем медиите 

са силно монополизирани и подчинени 

на политическите и бизнес групите в 

страната; призовава за прозрачност на 

собствеността върху медиите и за 
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собствеността върху медиите и за 

оказване на специална помощ на 

независимите медии, по-специално на 

местните медии, за да изпълнят 

изискванията на Кодекса по отношение 

на задължителното местно съдържание; 

подчертава колко е важно да се 

гарантира истинска независимост на 

агенцията за регулиране на медиите;  

оказване на специална помощ на 

независимите медии, по-специално на 

местните медии, за да изпълнят 

изискванията на Кодекса по отношение 

на задължителното местно съдържание; 

подчертава колко е важно да се 

гарантира истинска независимост на 

агенцията за регулиране на медиите;  

Or. en 

 

 


