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Forslag til beslutning Ændringsforslag 

15. giver udtryk for bekymring over 

ændringer i sidste øjeblik i lovgivningen 

for audiovisuelle medietjenester, der blev 

vedtaget i juli 2018, og som ikke blev 

underlagt konsultationer med 
civilsamfundet; opfordrer indtrængende de 

moldoviske myndigheder til fuldt ud at 

gennemføre den nye lov i 

overensstemmelse med europæiske 

standarder for mediefrihed og pluralisme 

som anbefalet af Kommissionen og 

Venedigkommissionen; understreger 

vigtigheden af et egentligt samråd med det 

civile samfund og uafhængige medier i 

denne proces og af at vedtage en ny lov om 

annoncering; understreger nødvendigheden 

af at undgå alle forsøg på at underminere 

mediepluralismen, navnlig dem, der vil 

fremme karteldannelse på mediemarkedet 

og det tilhørende annoncemarked 

yderligere; opfordrer indtrængende de 

moldoviske myndigheder til at vedtage den 

nye lov om reklame efter en egentlig 

høring af civilsamfundet; bemærker med 

bekymring, at medierne i øjeblikket er 

stærkt monopoliseret og underlagt landets 

politiske partier og koncerner; opfordrer til 

gennemsigtighed for medieejerskab og 

ydelse af særlig bistand til de uafhængige 

medier, navnlig lokale mediehuse, for at 

overholde lovens krav vedrørende 

obligatorisk lokalt indhold; understreger 

15. bemærker vedtagelsen af loven om 

audiovisuelle medietjenester i oktober 

2018 til trods for de utilstrækkelige 

høringer af civilsamfundet; opfordrer 

indtrængende de moldoviske myndigheder 

til fuldt ud at gennemføre den nye lov i 

overensstemmelse med europæiske 

standarder for mediefrihed og pluralisme 

som anbefalet af Kommissionen og 

Venedigkommissionen; understreger 

vigtigheden af et egentligt samråd med det 

civile samfund og uafhængige medier i 

denne proces og af at vedtage en ny lov om 

annoncering; understreger nødvendigheden 

af at undgå alle forsøg på at underminere 

mediepluralismen, navnlig dem, der vil 

fremme karteldannelse på mediemarkedet 

og det tilhørende annoncemarked 

yderligere; opfordrer indtrængende de 

moldoviske myndigheder til at vedtage den 

nye lov om reklame efter en egentlig 

høring af civilsamfundet; bemærker med 

bekymring, at medierne i øjeblikket er 

stærkt monopoliseret og underlagt landets 

politiske partier og koncerner; opfordrer til 

gennemsigtighed for medieejerskab og 

ydelse af særlig bistand til de uafhængige 

medier, navnlig lokale mediehuse, for at 

overholde lovens krav vedrørende 

obligatorisk lokalt indhold; understreger 

betydningen af at sikre et reelt uafhængigt 

mediereguleringsagentur;  
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betydningen af at sikre et reelt uafhængigt 

mediereguleringsagentur;  

Or. en 

 

 


