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Rezolūcijas priekšlikums 

15. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

15. pauž bažas par pēdējā brīža 

izmaiņām 2018. gada jūlijā pieņemtajā 

audiovizuālo plašsaziņas līdzekļu 

pakalpojumu kodeksā, kuras netika 

apspriestas ar pilsonisko sabiedrību; 

mudina Moldovas iestādes pilnībā īstenot 

kodeksu atbilstoši Eiropas standartiem 

attiecībā uz plašsaziņas līdzekļu brīvību un 

plurālismu, kā ir ieteikusi Eiropas Komisija 

un Venēcijas komisija; uzsver, ka šajā 

procesā un jaunā reklāmas likuma 

pieņemšanas procesā ir svarīgi patiesi 

apspriesties ar pilsonisko sabiedrību un 

neatkarīgajiem plašsaziņas līdzekļiem; 

uzsver, ka ir jānovērš visi mēģinājumi 

apdraudēt plašsaziņas līdzekļu plurālismu, 

jo īpaši tie, kas varētu veicināt karteļu 

turpmāku veidošanos plašsaziņas līdzekļu 

tirgū un saistītajā reklāmas tirgū; mudina 

Moldovas iestādes jauno likumu par 

reklāmu pieņemt pēc reālas apspriešanās ar 

pilsonisko sabiedrību; ar bažām norāda, ka 

pašreiz plašsaziņas līdzekļi ir ļoti 

monopolizēti un pakļauti valsts 

politiskajām un uzņēmēju grupām; prasa 

nodrošināt plašsaziņas līdzekļu 

īpašumtiesību pārredzamību un sniegt 

īpašu palīdzību neatkarīgajiem plašsaziņas 

līdzekļiem, jo īpaši vietējiem plašsaziņas 

līdzekļiem, lai ievērotu kodeksā noteiktās 

prasības attiecībā uz obligāto vietējo 

saturu; uzsver, ka ir svarīgi nodrošināt 

15. ņem vērā to, ka audiovizuālo 

plašsaziņas līdzekļu pakalpojumu kodekss 
2018. gada oktobrī tika pieņemts, 

neraugoties uz to, ka apspriedes ar 

pilsonisko sabiedrību bija nepietiekamas; 

mudina Moldovas iestādes pilnībā īstenot 

kodeksu atbilstoši Eiropas standartiem 

attiecībā uz plašsaziņas līdzekļu brīvību un 

plurālismu, kā ir ieteikusi Eiropas Komisija 

un Venēcijas komisija; uzsver, ka šajā 

procesā un jaunā reklāmas likuma 

pieņemšanas procesā ir svarīgi patiesi 

apspriesties ar pilsonisko sabiedrību un 

neatkarīgajiem plašsaziņas līdzekļiem; 

uzsver, ka ir jānovērš visi mēģinājumi 

apdraudēt plašsaziņas līdzekļu plurālismu, 

jo īpaši tie, kas varētu veicināt karteļu 

turpmāku veidošanos plašsaziņas līdzekļu 

tirgū un saistītajā reklāmas tirgū; mudina 

Moldovas iestādes jauno likumu par 

reklāmu pieņemt pēc reālas apspriešanās ar 

pilsonisko sabiedrību; ar bažām norāda, ka 

pašreiz plašsaziņas līdzekļi ir ļoti 

monopolizēti un pakļauti valsts 

politiskajām un uzņēmēju grupām; prasa 

nodrošināt plašsaziņas līdzekļu 

īpašumtiesību pārredzamību un sniegt 

īpašu palīdzību neatkarīgajiem plašsaziņas 

līdzekļiem, jo īpaši vietējiem plašsaziņas 

līdzekļiem, lai ievērotu kodeksā noteiktās 

prasības attiecībā uz obligāto vietējo 

saturu; uzsver, ka ir svarīgi nodrošināt 
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plašsaziņas līdzekļu regulatīvās aģentūras 

patiesu neatkarību;  

plašsaziņas līdzekļu regulatīvās aģentūras 

patiesu neatkarību;  

Or. en 

 

 


