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Ontwerpresolutie 

Paragraaf 15 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

15. is bezorgd over het feit dat de in 

juli 2018 aangenomen wet inzake 

audiovisuele mediadiensten nog op het 

laatste moment is gewijzigd zonder dat het 

maatschappelijk middenveld daarover is 

geraadpleegd; dringt er bij de Moldavische 

overheid op aan deze wet inzake volledig 

ten uitvoer te leggen overeenkomstig de 

Europese normen inzake vrije en 

pluriforme media, zoals als aanbevolen 

door de Europese Commissie en de 

Commissie van Venetië; benadrukt dat het 

belangrijk is dat het maatschappelijk 

middenveld en onafhankelijke media 

daarbij echt worden geraadpleegd en dat er 

een nieuwe reclamewet wordt 

aangenomen; benadrukt dat alle pogingen 

om de pluriformiteit van de media te 

ondermijnen, en met name om verdere 

kartelvorming in de mediawereld en de 

aanverwante reclamemarkt te stimuleren, 

moeten worden voorkomen; dringt er bij de 

Moldavische overheid op aan de nieuwe 

reclamewet aan te nemen na een echte 

raadpleging van het maatschappelijk 

middenveld; merkt met bezorgdheid op dat 

de media momenteel sterk 

gemonopoliseerd zijn en onderworpen zijn 

aan politieke en zakelijke belangen in 

Moldavië; vraagt dat media-eigendom 

transparant wordt gemaakt en dat 

onafhankelijke media, met name lokale 

15. neemt ter kennis dat de wet inzake 

audiovisuele mediadiensten in oktober 

2018 is aangenomen zonder dat het 

maatschappelijk middenveld daarover 

voldoende is geraadpleegd; dringt er bij de 

Moldavische overheid op aan deze wet 

volledig ten uitvoer te leggen 

overeenkomstig de Europese normen 

inzake vrije en pluriforme media, zoals 

aanbevolen door de Europese Commissie 

en de Commissie van Venetië; benadrukt 

dat het belangrijk is dat het 

maatschappelijk middenveld en 

onafhankelijke media daarbij echt worden 

geraadpleegd en dat er een nieuwe 

reclamewet wordt aangenomen; benadrukt 

dat alle pogingen om de pluriformiteit van 

de media te ondermijnen, en met name om 

verdere kartelvorming in de mediawereld 

en de aanverwante reclamemarkt te 

stimuleren, moeten worden voorkomen; 

dringt er bij de Moldavische overheid op 

aan de nieuwe reclamewet aan te nemen na 

een echte raadpleging van het 

maatschappelijk middenveld; merkt met 

bezorgdheid op dat de media momenteel 

sterk gemonopoliseerd zijn en 

onderworpen zijn aan politieke en zakelijke 

belangen in Moldavië; vraagt dat media-

eigendom transparant wordt gemaakt en 

dat onafhankelijke media, met name lokale 

kanalen, speciale steun krijgen zodat ze 
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kanalen, speciale steun krijgen zodat ze 

kunnen voldoen aan de bepalingen van de 

mediawet inzake verplichte lokale 

berichtgeving; benadrukt hoe belangrijk 

het is dat de regelgevende instantie op 

mediagebied echt onafhankelijk is;  

kunnen voldoen aan de bepalingen van de 

mediawet inzake verplichte lokale 

berichtgeving; benadrukt hoe belangrijk 

het is dat de regelgevende instantie op 

mediagebied echt onafhankelijk is;  

Or. en 

 

 


