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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

15. Jesprimi t-tħassib tiegħu dwar il-

bidliet tal-aħħar mument li saru lill-

Kodiċi tas-Servizzi tal-Midja Awdjoviżiva 

li ġie adottat f'Lulju 2018 li ma kinux 

soġġetti għal konsultazzjonijiet mas-

soċjetà ċivili; iħeġġeġ lill-awtoritajiet 

Moldovani jimplimentaw bis-sħiħ il-Kodiċi 

f'konformità mal-istandards Ewropej għall-

libertà u l-pluraliżmu tal-midja kif 

irrakkomandat mill-Kummissjoni Ewropea 

u mill-Kummissjoni ta' Venezja; jenfasizza 

l-importanza ta' konsultazzjonijiet ġenwini 

mas-soċjetà ċivili u mal-midja indipendenti 

f'dan il-proċess u fl-adozzjoni ta' liġi ġdida 

dwar ir-reklamar; jenfasizza l-ħtieġa li jiġu 

evitati t-tentattivi kollha li jimminaw il-

pluraliżmu tal-midja, b'mod partikolari 

dawk li jinkoraġġixxu aktar il-

kartelizzazzjoni tas-suq tal-midja u tas-suq 

tar-reklamar relatat; iħeġġeġ lill-

awtoritajiet Moldovani jadottaw il-liġi l-

ġdida dwar ir-reklamar wara 

konsultazzjoni ġenwina mas-soċjetà ċivili; 

jinnota bi tħassib li, attwalment il-midja 

hija monopolizzata ħafna u subordinata 

għall-gruppi politiċi u tan-negozju tal-

pajjiż; jappella għal trasparenza dwar is-

sjieda tal-midja u l-għoti ta' assistenza 

apposta għal midja indipendenti, 

speċjalment il-ħwienet lokali, sabiex jkun 

hemm konformità mar-rekwiżiti tal-Kodiċi 

fir-rigward tal-kontenut obbligatorju lokali; 

15. Jieħu nota tal-adozzjoni tal-Kodiċi 

tas-Servizzi tal-Midja Awdjoviżiva 

f'Ottubru 2018 minkejja konsultazzjonijiet 

mhux suffiċjenti mas-soċjetà ċivili; 

iħeġġeġ lill-awtoritajiet Moldovani 

jimplimentaw bis-sħiħ il-Kodiċi 

f'konformità mal-istandards Ewropej għall-

libertà u l-pluraliżmu tal-midja kif 

irrakkomandat mill-Kummissjoni Ewropea 

u mill-Kummissjoni ta' Venezja; jenfasizza 

l-importanza ta' konsultazzjonijiet ġenwini 

mas-soċjetà ċivili u mal-midja indipendenti 

f'dan il-proċess u fl-adozzjoni ta' liġi ġdida 

dwar ir-reklamar; jenfasizza l-ħtieġa li jiġu 

evitati t-tentattivi kollha li jimminaw il-

pluraliżmu tal-midja, b'mod partikolari 

dawk li jinkoraġġixxu aktar il-

kartelizzazzjoni tas-suq tal-midja u tas-suq 

tar-reklamar relatat; iħeġġeġ lill-

awtoritajiet Moldovani jadottaw il-liġi l-

ġdida dwar ir-reklamar wara 

konsultazzjoni ġenwina mas-soċjetà ċivili; 

jinnota bi tħassib li, attwalment il-midja 

hija monopolizzata ħafna u subordinata 

għall-gruppi politiċi u tan-negozju tal-

pajjiż; jappella għal trasparenza dwar is-

sjieda tal-midja u l-għoti ta' assistenza 

apposta għal midja indipendenti, 

speċjalment il-ħwienet lokali, sabiex 

jikkonforma mar-rekwiżiti tal-Kodiċi fir-

rigward tal-kontenut obbligatorju lokali; 

jenfasizza l-importanza li tiġi żgurata l-
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jenfasizza l-importanza li tiġi żgurata l-

indipendenza ġenwina tal-aġenzija 

regolatorja tal-enerġija;  

indipendenza ġenwina tal-aġenzija 

regolatorja tal-enerġija;  

Or. en 

 

 


