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Izvajanje pridružitvenega sporazuma EU z Moldavijo 

(2017/2281(INI)) 

Predlog resolucije 

Odstavek 15 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

15. izraža zaskrbljenost zaradi 

sprememb zakonika o avdiovizualnih 

medijskih storitvah, ki so bile sprejete v 

zadnjem trenutku julija 2018 in o katerih 

ni bilo posvetovanj s civilno družbo; 

poziva moldavske organe, naj v celoti 

izvajajo kodeks v skladu z evropskimi 

standardi za svobodo in pluralizem 

medijev, kot sta priporočili Evropska 

komisija in Beneška komisija; poudarja, da 

so v tem procesu pomembna dejanska 

posvetovanja s civilno družbo in 

neodvisnimi mediji ter sprejetje novega 

zakona o oglaševanju; poudarja, da se je 

treba izogniti vsem poskusom ogrožanja 

pluralizma medijev, zlasti tistim, ki bi 

dodatno spodbujali kartelno urejanje 

medijskega trga in z njim povezanega 

oglaševalskega trga; poziva moldavske 

oblasti, naj sprejmejo novi zakon o 

oglaševanju po pristnem posvetovanju s 

civilno družbo; z zaskrbljenostjo opaža, da 

so mediji trenutno zelo monopolizirani in 

podrejeni političnim in poslovnim 

skupinam v državi; poziva k preglednosti 

lastništva medijev in zagotavljanju 

namenske pomoči za neodvisne medije, 

zlasti lokalne, da bodo lahko izpolnjevali 

zahteve iz kodeksa, kar zadeva obvezne 

lokalne vsebine; poudarja pomen 

zagotavljanja resnične neodvisnosti 

regulativne agencije za medije;  

15. je seznanjen, da je bil oktobra 

2018 sprejet zakonik o avdiovizualnih 

medijskih storitvah, čeprav ni bilo 

zadostnih posvetovanj s civilno družbo; 

poziva moldavske organe, naj v celoti 

izvajajo kodeks v skladu z evropskimi 

standardi za svobodo in pluralizem 

medijev, kot sta priporočili Evropska 

komisija in Beneška komisija; poudarja, da 

so v tem procesu pomembna dejanska 

posvetovanja s civilno družbo in 

neodvisnimi mediji ter sprejetje novega 

zakona o oglaševanju; poudarja, da se je 

treba izogniti vsem poskusom ogrožanja 

pluralizma medijev, zlasti tistim, ki bi 

dodatno spodbujali kartelno urejanje 

medijskega trga in z njim povezanega 

oglaševalskega trga; poziva moldavske 

oblasti, naj sprejmejo novi zakon o 

oglaševanju po pristnem posvetovanju s 

civilno družbo; z zaskrbljenostjo opaža, da 

so mediji trenutno zelo monopolizirani in 

podrejeni političnim in poslovnim 

skupinam v državi; poziva k preglednosti 

lastništva medijev in zagotavljanju 

namenske pomoči za neodvisne medije, 

zlasti lokalne, da bodo lahko izpolnjevali 

zahteve iz kodeksa, kar zadeva obvezne 

lokalne vsebine; poudarja pomen 

zagotavljanja resnične neodvisnosti 

regulativne agencije za medije;  
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