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Förslag till resolution Ändringsförslag 

15. Europaparlamentet uttrycker oro 

över de ändringar i sista minuten av lagen 

om audiovisuella medietjänster som antogs 

i juli 2018 utan att dessa togs upp för 

samråd med det civila samhället. 

Parlamentet uppmanar med kraft 

Moldaviens myndigheter att genomföra 

lagen helt i linje med EU:s standarder för 

mediers oberoende och mediepluralism 

enligt kommissionens och 

Venedigkommissionens 

rekommendationer. Parlamentet betonar 

vikten av att hålla genuina samråd med det 

civila samhället och oberoende medier i 

denna process och i processen för att anta 

en ny lag om annonsering. Parlamentet 

understryker behovet av att undvika alla 

försök att undergräva mediepluralismen, 

främst de som ytterligare skulle uppmuntra 

till kartellbildning på mediemarknaden och 

den relaterade annonsmarknaden. 

Parlamentet uppmanar med kraft de 

moldaviska myndigheterna att anta den nya 

lagen om annonsering, efter ett genuint 

samråd med det civila samhället. 

Parlamentet konstaterar med oro att 

medierna för närvarande är starkt 

monopoliserade och underställda landets 

politiska grupper och företagsgrupper. 

Parlamentet efterfrågar transparens i fråga 

om mediers ägande och att särskilt bistånd 

ges till oberoende medier, framför allt 

15. Europaparlamentet noterar 

antagandet av lagen om audiovisuella 

medietjänster i oktober 2018 trots 

otillräckliga samråd med det civila 

samhället. Parlamentet uppmanar med kraft 

Moldaviens myndigheter att genomföra 

lagen helt i linje med EU:s standarder för 

mediers oberoende och mediepluralism 

enligt kommissionens och 

Venedigkommissionens 

rekommendationer. Parlamentet betonar 

vikten av att hålla genuina samråd med det 

civila samhället och oberoende medier i 

denna process och i processen för att anta 

en ny lag om annonsering. Parlamentet 

understryker behovet av att undvika alla 

försök att undergräva mediepluralismen, 

främst de som ytterligare skulle uppmuntra 

till kartellbildning på mediemarknaden och 

den relaterade annonsmarknaden. 

Parlamentet uppmanar med kraft de 

moldaviska myndigheterna att anta den nya 

lagen om annonsering, efter ett genuint 

samråd med det civila samhället. 

Parlamentet konstaterar med oro att 

medierna för närvarande är starkt 

monopoliserade och underställda landets 

politiska grupper och företagsgrupper. 

Parlamentet efterfrågar transparens i fråga 

om mediers ägande och att särskilt bistånd 

ges till oberoende medier, framför allt 

lokala medieföretag, för att uppfylla kraven 
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lokala medieföretag, för att uppfylla kraven 

i lagen när det gäller obligatoriskt lokalt 

innehåll. Parlamentet betonar vikten av att 

säkerställa att tillsynsmyndigheten för 

medier verkligen åtnjuter oberoende.  

i lagen när det gäller obligatoriskt lokalt 

innehåll. Parlamentet betonar vikten av att 

säkerställa att tillsynsmyndigheten för 

medier verkligen åtnjuter oberoende.  

Or. en 

 

 


