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Az EU–Moldova társulási megállapodás végrehajtása 

(2017/2281(INI)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

15 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

15. aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a 

2018 júliusában elfogadott, az 

audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló 

törvényhez az utolsó pillanatban fűztek a 

civil társadalommal folytatott konzultációk 

tárgyát nem képező módosításokat; sürgeti 

a moldovai hatóságokat a törvény teljes 

körű végrehajtására a média szabadságára 

és a pluralizmusra vonatkozó európai 

normákkal összhangban, az Európai 

Bizottság és a Velencei Bizottság 

ajánlásának megfelelően; hangsúlyozza 

ebben a folyamatban a civil társadalommal 

és a független médiával való érdemi 

konzultáció, valamint egy új hirdetési 

törvény elfogadásának fontosságát; 

hangsúlyozza, hogy kerülni kell a 

médiapluralizmus aláásására irányuló 

minden próbálkozást, különösen azokat, 

amelyek tovább bátorítják a médiapiacon 

és az ahhoz kapcsolódó hirdetési piacon a 

kartellek kialakulását; sürgeti a moldovai 

hatóságokat, hogy a civil társadalommal 

folytatott valódi egyeztetést követően 

fogadjanak el egy új törvényt a 

hirdetésekről; aggodalmának ad hangot 

amiatt, hogy a média jelenleg rendkívül 

monopolizált, és az ország politikai és 

üzleti csoportjainak van alárendelve; 

szorgalmazza a tulajdonjog átláthatóságát a 

médiában, valamint a független médiának, 

különösen a helyi médiavállalkozásoknak 

15. tudomásul veszi az audiovizuális 

médiaszolgáltatásokról szóló törvény 

annak ellenére történő, 2018. októberi 

elfogadását, hogy nem folytattak 

megfelelő konzultációt a civil 

társadalommal; sürgeti a moldovai 

hatóságokat a törvény teljes körű 

végrehajtására a média szabadságára és a 

pluralizmusra vonatkozó európai 

normákkal összhangban, az Európai 

Bizottság és a Velencei Bizottság 

ajánlásának megfelelően; hangsúlyozza 

ebben a folyamatban a civil társadalommal 

és a független médiával való érdemi 

konzultáció, valamint egy új hirdetési 

törvény elfogadásának fontosságát; 

hangsúlyozza, hogy kerülni kell a 

médiapluralizmus aláásására irányuló 

minden próbálkozást, különösen azokat, 

amelyek tovább bátorítják a médiapiacon 

és az ahhoz kapcsolódó hirdetési piacon a 

kartellek kialakulását; sürgeti a moldovai 

hatóságokat, hogy a civil társadalommal 

folytatott valódi egyeztetést követően 

fogadjanak el egy új törvényt a 

hirdetésekről; aggodalmának ad hangot 

amiatt, hogy a média jelenleg rendkívül 

monopolizált, és az ország politikai és 

üzleti csoportjainak van alárendelve; 

szorgalmazza a tulajdonjog átláthatóságát a 

médiában, valamint a független médiának, 

különösen a helyi médiavállalkozásoknak 
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nyújtott célzott támogatást, hogy eleget 

tegyenek a törvény kötelező helyi 

tartalomra vonatkozó követelményének; 

hangsúlyozza a médiaszabályozási hivatal 

valódi függetlensége biztosításának 

fontosságát;  

nyújtott célzott támogatást, hogy eleget 

tegyenek a törvény kötelező helyi 

tartalomra vonatkozó követelményének; 

hangsúlyozza a médiaszabályozási hivatal 

valódi függetlensége biztosításának 

fontosságát;  

Or. en 

 

 


