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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

15. väljendab muret juulis 2018 vastu 

võetud audiovisuaalmeedia teenuste 

seadustikku viimasel minutil tehtud 

muudatuste pärast, mille üle ei peetud 

kodanikuühiskonnaga nõu; nõuab 

tungivalt, et Moldova ametiasutused 

rakendaksid uut seadustikku täielikult 

kooskõlas Euroopa meediavabaduse ja 

mitmekesisuse standarditega, nagu on 

soovitanud Euroopa Komisjon ja Veneetsia 

komisjon; rõhutab vajadust selle protsessi 

ja uue reklaamiseaduse vastuvõtmise 

protsessi käigus kodanikuühiskonna ja 

sõltumatu meedia esindajatega tõeliselt 

konsulteerida; rõhutab vajadust hoida ära 

kõik katsed meedia mitmekesisust 

õõnestada, eelkõige need, mis meediaturu 

ja sellega seotud reklaamituru 

kartellistumist veelgi ergutaksid; nõuab 

tungivalt, et Moldova ametiasutused 

võtaksid uue reklaamiseaduse vastu pärast 

tõelist konsulteerimist 

kodanikuühiskonnaga; märgib murega, et 

meedia on praegu väga monopoliseeritud ja 

allutatud riigi poliitilistele ja 

ärirühmitustele; nõuab meediaomandi 

läbipaistvust ja sihipärast abi sõltumatule 

meediale, eriti kohalikele väljaannetele, 

seadustikus sisalduvate kohustusliku 

kohaliku sisu nõuete täitmiseks; rõhutab, 

kui tähtis on tagada meediaküsimuste 

reguleeriva asutuse tõeline sõltumatus;  

15. võtab teadmiseks 

audiovisuaalmeedia teenuste seadustiku 

vastuvõtmise oktoobris 2018, vaatamata 

ebapiisavatele konsultatsioonidele 
kodanikuühiskonnaga; nõuab tungivalt, et 

Moldova ametiasutused rakendaksid uut 

seadustikku täielikult kooskõlas Euroopa 

meediavabaduse ja mitmekesisuse 

standarditega, nagu on soovitanud Euroopa 

Komisjon ja Veneetsia komisjon; rõhutab 

vajadust selle protsessi ja uue 

reklaamiseaduse vastuvõtmise protsessi 

käigus kodanikuühiskonna ja sõltumatu 

meedia esindajatega tõeliselt konsulteerida; 

rõhutab vajadust hoida ära kõik katsed 

meedia mitmekesisust õõnestada, eelkõige 

need, mis meediaturu ja sellega seotud 

reklaamituru kartellistumist veelgi 

ergutaksid; nõuab tungivalt, et Moldova 

ametiasutused võtaksid uue 

reklaamiseaduse vastu pärast tõelist 

konsulteerimist kodanikuühiskonnaga; 

märgib murega, et meedia on praegu väga 

monopoliseeritud ja allutatud riigi 

poliitilistele ja ärirühmitustele; nõuab 

meediaomandi läbipaistvust ja sihipärast 

abi sõltumatule meediale, eriti kohalikele 

väljaannetele, seadustikus sisalduvate 

kohustusliku kohaliku sisu nõuete 

täitmiseks; rõhutab, kui tähtis on tagada 

meediaküsimuste reguleeriva asutuse 

tõeline sõltumatus;  
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