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 A8-0322/1 

Pozmeňujúci návrh  1 

Petras Auštrevičius 

v mene skupiny ALDE 

 

Správa A8-0322/2018 

Petras Auštrevičius 

Vykonávanie dohody o pridružení medzi EÚ a Moldavskom 

(2017/2281(INI)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 15 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

15. vyjadruje znepokojenie v súvislosti 

so zmenami zákona o audiovizuálnych 

mediálnych službách, ktoré boli prijaté v 

júli 2018 na poslednú chvíľu a ktoré 

neboli predmetom konzultácií s 

občianskou spoločnosťou; naliehavo 

vyzýva moldavské orgány, aby tento zákon 

v plnej miere vykonávali v súlade s 

európskymi normami slobody a plurality 

médií podľa odporúčania Európskej 

komisie a Benátskej komisie; zdôrazňuje 

význam skutočných konzultácií s 

občianskou spoločnosťou a nezávislými 

médiami v tomto procese a význam prijatia 

nového zákona o reklame; zdôrazňuje 

potrebu predísť všetkým pokusom o 

narušenie plurality médií, najmä tých, ktoré 

by ešte viac podporili vytváranie kartelov 

na mediálnom a súvisiacom reklamnom 

trhu; naliehavo vyzýva moldavské orgány, 

aby v nadväznosti na skutočnú konzultáciu 

s občianskou spoločnosťou prijali nový 

zákon o reklame; so znepokojením 

konštatuje, že médiá sú v súčasnosti značne 

monopolizované a podriadené politickým a 

obchodným skupinám tejto krajiny; vyzýva 

na transparentnosť vlastníctva médií a na 

poskytovanie cielenej pomoci pre nezávislé 

médiá, najmä pre miestne pobočky, aby 

mohli splniť požiadavky zákona týkajúce 

sa povinného miestneho obsahu; 

zdôrazňuje, že je dôležité zabezpečiť 

15. berie na vedomie prijatie zákona o 

audiovizuálnych mediálnych službách v 

októbri 2018 napriek nedostatočným 

konzultáciám s občianskou spoločnosťou; 

naliehavo vyzýva moldavské orgány, aby 

tento zákon v plnej miere vykonávali v 

súlade s európskymi normami slobody a 

plurality médií podľa odporúčania 

Európskej komisie a Benátskej komisie; 

zdôrazňuje význam skutočných konzultácií 

s občianskou spoločnosťou a nezávislými 

médiami v tomto procese a význam prijatia 

nového zákona o reklame; zdôrazňuje 

potrebu predísť všetkým pokusom o 

narušenie plurality médií, najmä tých, ktoré 

by ešte viac podporili vytváranie kartelov 

na mediálnom a súvisiacom reklamnom 

trhu; naliehavo vyzýva moldavské orgány, 

aby v nadväznosti na skutočnú konzultáciu 

s občianskou spoločnosťou prijali nový 

zákon o reklame; so znepokojením 

konštatuje, že médiá sú v súčasnosti značne 

monopolizované a podriadené politickým a 

obchodným skupinám tejto krajiny; vyzýva 

na transparentnosť vlastníctva médií a na 

poskytovanie cielenej pomoci pre nezávislé 

médiá, najmä pre miestne pobočky, aby 

mohli splniť požiadavky zákona týkajúce 

sa povinného miestneho obsahu; 

zdôrazňuje, že je dôležité zabezpečiť 

skutočnú nezávislosť agentúry pre 

reguláciu médií;  
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skutočnú nezávislosť agentúry pre 

reguláciu médií;  

Or. en 

 

 


