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(2017/2281(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

15 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

15. išreiškia susirūpinimą dėl 2018 m. 

liepos mėn. paskutinę minutę priimtų 

audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų 

kodekso pakeitimų, dėl kurių nebuvo 

konsultuojamasi su pilietine visuomene; 

primygtinai ragina Moldovos valdžios 

institucijas visapusiškai įgyvendinti 

kodeksą laikantis Europos žiniasklaidos 

laisvės ir pliuralizmo standartų, kaip 

rekomendavo Europos Komisija ir 

Venecijos komisija; pabrėžia, kad šiame 

procese ir priimant naujus teisės aktus dėl 

reklamos svarbu iš tiesų konsultuotis su 

pilietine visuomene ir nepriklausoma 

žiniasklaida; pabrėžia, kad reikia vengti bet 

kokių bandymų kliudyti užtikrinti 

žiniasklaidos pliuralizmą, visų pirma tokių 

veiksmų, kuriais būtų toliau skatinami 

žiniasklaidos rinkos ir susijusios reklamos 

rinkos karteliniai susitarimai; primygtinai 

ragina Moldovos valdžios institucijas naują 

teisės aktą dėl reklamos priimti po deramų 

konsultacijų su pilietine visuomene; 

susirūpinęs pažymi, kad šiuo metu 

žiniasklaida itin monopolizuota ir pavaldi 

šalies politinėms ir verslo grupėms; ragina 

užtikrinti žiniasklaidos priemonių 

nuosavybės santykių skaidrumą ir skirti 

tinkamą paramą nepriklausomai 

žiniasklaidai, ypač vietos žiniasklaidos 

priemonėms, kad būtų laikomasi kodekso 

reikalavimų dėl privalomo vietos turinio; 

15. atkreipia dėmesį į tai, kad 2018 m. 

spalio mėn. priimtas audiovizualinės 

žiniasklaidos paslaugų kodeksas, 

nepaisant to, kad buvo nepakankamai 

konsultuojamasi su pilietine visuomene; 

primygtinai ragina Moldovos valdžios 

institucijas visapusiškai įgyvendinti 

kodeksą laikantis Europos žiniasklaidos 

laisvės ir pliuralizmo standartų, kaip 

rekomendavo Europos Komisija ir 

Venecijos komisija; pabrėžia, kad šiame 

procese ir priimant naujus teisės aktus dėl 

reklamos svarbu iš tiesų konsultuotis su 

pilietine visuomene ir nepriklausoma 

žiniasklaida; pabrėžia, kad reikia vengti bet 

kokių bandymų kliudyti užtikrinti 

žiniasklaidos pliuralizmą, visų pirma tokių 

veiksmų, kuriais būtų toliau skatinami 

žiniasklaidos rinkos ir susijusios reklamos 

rinkos karteliniai susitarimai; primygtinai 

ragina Moldovos valdžios institucijas naują 

teisės aktą dėl reklamos priimti po deramų 

konsultacijų su pilietine visuomene; 

susirūpinęs pažymi, kad šiuo metu 

žiniasklaida itin monopolizuota ir pavaldi 

šalies politinėms ir verslo grupėms; ragina 

užtikrinti žiniasklaidos priemonių 

nuosavybės santykių skaidrumą ir skirti 

tinkamą paramą nepriklausomai 

žiniasklaidai, ypač vietos žiniasklaidos 

priemonėms, kad būtų laikomasi kodekso 

reikalavimų dėl privalomo vietos turinio; 
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pabrėžia, kad svarbu užtikrinti tikrą 

žiniasklaidos reguliavimo agentūros 

nepriklausomybę;  

pabrėžia, kad svarbu užtikrinti tikrą 

žiniasklaidos reguliavimo agentūros 

nepriklausomybę;  

Or. en 

 

 


