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Projekt rezolucji Poprawka 

15. wyraża zaniepokojenie 

wprowadzonymi w ostatniej chwili 

zmianami w przyjętym w lipcu 2018 r. 

kodeksie medialnych usług 

audiowizualnych, które nie zostały 

poddane konsultacji ze społeczeństwem 

obywatelskim; wzywa mołdawskie władze 

do pełnego wdrożenia kodeksu zgodnie z 

europejskimi standardami wolności i 

pluralizmu mediów, jak zalecają Komisja 

Europejska i Komisja Wenecka; podkreśla, 

jak ważne w tym procesie są autentyczne 

konsultacje ze społeczeństwem 

obywatelskim i niezależnymi mediami oraz 

przyjęcie nowej ustawy o reklamie; 

podkreśla, że należy unikać wszelkich prób 

naruszenia pluralizmu mediów, 

szczególnie takich, które będą jeszcze 

bardziej zachęcały do kartelizacji rynku 

mediów i powiązanego rynku reklamy; 

apeluje do władz mołdawskich, by przyjęły 

nową ustawę o reklamie po 

przeprowadzeniu prawdziwych konsultacji 

ze społeczeństwem obywatelskim; z 

niepokojem zauważa, że obecnie media są 

w znacznym stopniu zmonopolizowane i 

podlegają grupom politycznym i 

biznesowym istniejącym w tym kraju; 

apeluje o przejrzystość własności mediów 

oraz o ukierunkowane wsparcie dla 

niezależnych mediów, a zwłaszcza dla 

lokalnych oddziałów, w myśl zawartych w 

15. przyjmuje do wiadomości przyjęcie 

w październiku 2018 r. kodeksu 

medialnych usług audiowizualnych 

pomimo niedostatecznych konsultacji ze 

społeczeństwem obywatelskim; wzywa 

mołdawskie władze do pełnego wdrożenia 

kodeksu zgodnie z europejskimi 

standardami wolności i pluralizmu 

mediów, jak zalecają Komisja Europejska i 

Komisja Wenecka; podkreśla, jak ważne w 

tym procesie są autentyczne konsultacje ze 

społeczeństwem obywatelskim i 

niezależnymi mediami oraz przyjęcie 

nowej ustawy o reklamie; podkreśla, że 

należy unikać wszelkich prób naruszenia 

pluralizmu mediów, szczególnie takich, 

które będą jeszcze bardziej zachęcały do 

kartelizacji rynku mediów i powiązanego 

rynku reklamy; apeluje do władz 

mołdawskich, by przyjęły nową ustawę o 

reklamie po przeprowadzeniu 

prawdziwych konsultacji ze 

społeczeństwem obywatelskim; z 

niepokojem zauważa, że obecnie media są 

w znacznym stopniu zmonopolizowane i 

podlegają grupom politycznym i 

biznesowym istniejącym w tym kraju; 

apeluje o przejrzystość własności mediów 

oraz o ukierunkowane wsparcie dla 

niezależnych mediów, a zwłaszcza dla 

lokalnych oddziałów, w myśl zawartych w 

kodeksie wymogów dotyczących 
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kodeksie wymogów dotyczących 

obowiązkowych treści lokalnych; 

podkreśla, jak ważne jest zagwarantowanie 

prawdziwej niezależności organu regulacji 

mediów;  

obowiązkowych treści lokalnych; 

podkreśla, jak ważne jest zagwarantowanie 

prawdziwej niezależności organu regulacji 

mediów;  

Or. en 

 

 


