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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

15. εκφράζει την ανησυχία του για τις 

αλλαγές της τελευταίας στιγμής στον 

κώδικα για τις υπηρεσίες 

οπτικοακουστικών μέσων που εγκρίθηκε 

τον Ιούλιο του 2018, οι οποίες δεν 

αποτέλεσαν αντικείμενο διαβουλεύσεων 
με την κοινωνία των πολιτών· καλεί 

επιτακτικά τις μολδαβικές αρχές να 

εφαρμόσουν πλήρως τον κώδικα σύμφωνα 

με τα ευρωπαϊκά πρότυπα της ελευθερίας 

και της πολυφωνίας των μέσων 

ενημέρωσης, όπως συνέστησαν η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Επιτροπή της 

Βενετίας· υπογραμμίζει τη σημασία που 

έχει η διεξαγωγή ουσιαστικών 

διαβουλεύσεων με την κοινωνία των 

πολιτών και τα ανεξάρτητα μέσα 

ενημέρωσης στο πλαίσιο αυτής της 

διαδικασίας, καθώς και η θέσπιση νέου 

νόμου για τη διαφήμιση· τονίζει ότι είναι 

αναγκαίο να αποφευχθούν όλες οι 

προσπάθειες υπονόμευσης της πολυφωνίας 

των μέσων ενημέρωσης, κυρίως εκείνες 

που θα ενθάρρυναν περαιτέρω τη σύσταση 

καρτέλ στην αγορά των μέσων 

ενημέρωσης και στη σχετική αγορά 

διαφήμισης· ζητεί επιτακτικά από τις 

μολδαβικές αρχές να εγκρίνουν τον νέο 

νόμο σχετικά με τη διαφήμιση, κατόπιν 

ουσιαστικών διαβουλεύσεων με την 

κοινωνία των πολιτών· επισημαίνει με 

ανησυχία ότι, επί του παρόντος, τα μέσα 

15. λαμβάνει υπό σημείωση την 

έγκριση του κώδικα για τις υπηρεσίες 

οπτικοακουστικών μέσων, τον Οκτώβριο 

του 2018, παρά τις ανεπαρκείς 

διαβουλεύσεις με την κοινωνία των 

πολιτών· καλεί επιτακτικά τις μολδαβικές 

αρχές να εφαρμόσουν πλήρως τον κώδικα 

σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα της 

ελευθερίας και της πολυφωνίας των μέσων 

ενημέρωσης, όπως συνέστησαν η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Επιτροπή της 

Βενετίας· υπογραμμίζει τη σημασία που 

έχει η διεξαγωγή ουσιαστικών 

διαβουλεύσεων με την κοινωνία των 

πολιτών και τα ανεξάρτητα μέσα 

ενημέρωσης στο πλαίσιο αυτής της 

διαδικασίας, καθώς και η θέσπιση νέου 

νόμου για τη διαφήμιση· τονίζει ότι είναι 

αναγκαίο να αποφευχθούν όλες οι 

προσπάθειες υπονόμευσης της πολυφωνίας 

των μέσων ενημέρωσης, κυρίως εκείνες 

που θα ενθάρρυναν περαιτέρω τη σύσταση 

καρτέλ στην αγορά των μέσων 

ενημέρωσης και στη σχετική αγορά 

διαφήμισης· ζητεί επιτακτικά από τις 

μολδαβικές αρχές να εγκρίνουν τον νέο 

νόμο σχετικά με τη διαφήμιση, κατόπιν 

ουσιαστικών διαβουλεύσεων με την 

κοινωνία των πολιτών· επισημαίνει με 

ανησυχία ότι, επί του παρόντος, τα μέσα 

ενημέρωσης τελούν σε μεγάλο βαθμό υπό 

μονοπωλιακό καθεστώς και είναι 
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ενημέρωσης τελούν σε μεγάλο βαθμό υπό 

μονοπωλιακό καθεστώς και είναι 

υποταγμένα στις πολιτικές και 

επιχειρηματικές ομάδες της χώρας· ζητεί 

διαφάνεια όσον αφορά την ιδιοκτησία των 

μέσων ενημέρωσης, και την παροχή 

ειδικής βοήθειας στα ανεξάρτητα μέσα 

ενημέρωσης, ιδιαίτερα στα τοπικά μέσα, 

ώστε να συμμορφώνονται με τις 

απαιτήσεις του κώδικα όσον αφορά το 

υποχρεωτικό τοπικό περιεχόμενο· τονίζει 

ότι είναι σημαντικό να διασφαλιστεί η 

πραγματική ανεξαρτησία της ρυθμιστικής 

αρχής των μέσων ενημέρωσης·  

υποταγμένα στις πολιτικές και 

επιχειρηματικές ομάδες της χώρας· ζητεί 

διαφάνεια όσον αφορά την ιδιοκτησία των 

μέσων ενημέρωσης, και την παροχή 

ειδικής βοήθειας στα ανεξάρτητα μέσα 

ενημέρωσης, ιδιαίτερα στα τοπικά μέσα, 

ώστε να συμμορφώνονται με τις 

απαιτήσεις του κώδικα όσον αφορά το 

υποχρεωτικό τοπικό περιεχόμενο· τονίζει 

ότι είναι σημαντικό να διασφαλιστεί η 

πραγματική ανεξαρτησία της ρυθμιστικής 

αρχής των μέσων ενημέρωσης·  

Or. en 

 

 


