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em nome do Grupo ALDE 

 

Relatório A8-0322/2018 

Petras Auštrevičius 

Aplicação do Acordo de Associação entre a UE e a Moldávia 

(2017/2281(INI)) 

Proposta de resolução 

N.º 15 

 

Proposta de resolução Alteração 

15. Manifesta a sua preocupação com 

as alterações de última hora ao novo 
código de serviços de comunicação social 

audiovisual adotado em julho de 2018, que 

não foram objeto de consultas com a 

sociedade civil; exorta as autoridades da 

Moldávia a aplicarem na totalidade o novo 

código do audiovisual, em conformidade 

com as normas europeias em matéria de 

liberdade e pluralismo dos meios de 

comunicação social, tal como recomendado 

pela Comissão Europeia e pela Comissão 

de Veneza; salienta a importância de 

proceder a consultas genuínas da sociedade 

civil e dos meios de comunicação social 

independentes durante este processo e de 

adotar uma nova lei relativa à publicidade; 

sublinha a necessidade de travar todas as 

tentativas de comprometer o pluralismo 

dos meios de comunicação, 

designadamente as que promovem a 

cartelização do mercado dos meios de 

comunicação social e o correspetivo 

mercado publicitário; insta as autoridades 

moldavas a adotarem a nova lei sobre a 

publicidade na sequência de uma consulta 

genuína da sociedade civil; observa com 

preocupação que, atualmente, os meios de 

comunicação social estão altamente 

monopolizados e subordinados aos grupos 

políticos e empresariais do país; apela à 

transparência da propriedade dos meios de 

15. Regista a adoção do código de 

serviços de comunicação social audiovisual 

em outubro de 2018, apesar das consultas 

insuficientes com a sociedade civil; exorta 

as autoridades da Moldávia a aplicarem na 

totalidade o novo código do audiovisual, 

em conformidade com as normas europeias 

em matéria de liberdade e pluralismo dos 

meios de comunicação social, tal como 

recomendado pela Comissão Europeia e 

pela Comissão de Veneza; salienta a 

importância de proceder a consultas 

genuínas da sociedade civil e dos meios de 

comunicação social independentes durante 

este processo e de adotar uma nova lei 

relativa à publicidade; sublinha a 

necessidade de travar todas as tentativas de 

comprometer o pluralismo dos meios de 

comunicação, designadamente as que 

promovem a cartelização do mercado dos 

meios de comunicação social e o 

correspetivo mercado publicitário; insta as 

autoridades moldavas a adotarem a nova 

lei sobre a publicidade na sequência de 

uma consulta genuína da sociedade civil; 

observa com preocupação que, atualmente, 

os meios de comunicação social estão 

altamente monopolizados e subordinados 

aos grupos políticos e empresariais do país; 

apela à transparência da propriedade dos 

meios de comunicação social e a uma 

assistência específica para os meios de 



 

AM\1168307PT.docx  PE624.221v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

comunicação social e a uma assistência 

específica para os meios de comunicação 

social independentes, especialmente os 

meios locais, a fim de respeitar as 

exigências do código em matéria de 

conteúdos locais obrigatórios; realça a 

importância de assegurar a independência 

efetiva da agência reguladora dos meios de 

comunicação social;  

comunicação social independentes, 

especialmente os meios locais, a fim de 

respeitar as exigências do código em 

matéria de conteúdos locais obrigatórios; 

realça a importância de assegurar a 

independência efetiva da agência 

reguladora dos meios de comunicação 

social;  

Or. en 

 

 


