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COMISIA PARLAMENTARĂ DE COOPERARE UE-MOLDOVA

A CINCISPREZECEA REUNIUNE

29 mai 2012

BRUXELLES

Copreședinți: dna Monica MACOVEI și dna Corina FUSU

Declarație finală și recomandări
în conformitate cu articolul 89 din Acordul de parteneriat și cooperare

Sub copreședinția dnei Monica Macovei (PPE, Parlamentul European) și a dnei Corina 
Fusu (Partidul Liberal, Republica Moldova), în 29 mai 2012 s-a desfășurat la Bruxelles 
a cincisprezecea reuniune a Comisiei parlamentare de cooperare UE-Moldova. Comisia 
a făcut schimb de opinii cu dl Eugen CARAS, ambasadorul Republicii Moldova la 
Uniunea Europeană, care reprezintă Guvernul Republicii Moldova, dl Reinhold 
BRENDER, șef adjunct divizie, Serviciul European pentru Acțiune Externă, dl Robertus 
Rozenburg, șef adjunct de unitate, Comisia Europeană, Direcția Generală Afaceri 
Interne și dl Philippe CUISSON, șef adjunct de unitate, Comisia Europeană, Direcția 
Generală Comerț, în numele Uniunii Europene. 

Comisia parlamentară de cooperare:

Relațiile dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova

1. reiterează sprijinul pentru aspirațiile Republicii Moldova pentru a deveni un 
membru al Uniunii Europene în viitor, în conformitate cu articolul 49 din Tratatul UE și 
sprijină Republica Moldova în eforturile sale de a îndeplini criteriile de la Copenhaga; 
ia act de progresele înregistrate de Republica Moldova în domeniul democrației 
profunde și durabile și de angajamentul acesteia față de valorile și principiile 
democratice și față de statul de drept;

2. subliniază faptul că reformele structurale în curs în domeniul economic, al 
administrației publice și judiciar sunt de o importanță crucială pentru poporul Republicii 
Moldova, pentru aprofundarea în continuare a relațiilor dintre UE și Republica 
Moldova, precum și pentru procesul de aderare la UE;

3. salută revizuirea din 2011 a politicii de vecinătate estică și subliniază importanța 
principiului „mai mult din mai mult”; solicită UE să recompenseze realizările Republicii 
Moldova din ultimii trei ani și să continue punerea în aplicare a abordării bazate pe 
merit, ca un stimulent pentru continuarea reformelor;

4. salută angajamentul reafirmat al Guvernului Republicii Moldova de a pune în 
aplicare reformele necesare pentru integrarea Republicii Moldova în UE, prin 
aprobarea, la 27 aprilie 2012, a planului de acțiune pentru perioada 2012-2015, cu 
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scopul de a realiza programul de activitate intitulat „Integrare europeană: libertate, 
democrație, bunăstare” în cadrul strategiei naționale de dezvoltare „Moldova 2020”, 
care este în prezent dezbătut de Parlamentul Moldovei;

5. salută progresul constant înregistrat în negocierile privind Acordul de asociere 
dintre UE și Republica Moldova, în toate sectoarele de cooperare; constată cu satisfacție 
că, în domeniile de cooperare financiară, economică și sectorială, 24 din 25 de capitole 
au fost provizoriu încheiate, ceea ce demonstrează capacitatea Republicii Moldova de a-
și adapta structurile economice și juridice la cerințele de integrare economică în UE; 
este, de asemenea, mulțumită de faptul că în domeniul dialogului politic și al 
reformelor, al cooperării în domeniul afacerilor externe și al securității, precum și al 
contactelor interpersonale negocierile au fost provizoriu încheiate; constată că 
negocierile privind justiția, libertatea și securitatea sunt aproape de a fi finalizate și 
solicită autorităților moldovene să își concentreze eforturile asupra acestor aspecte, care 
reprezintă o prioritate pentru aplicarea principiilor statului de drept și pentru furniza 
oamenilor servicii de justiție;

6. salută lansarea, la 5 decembrie 2011, a negocierilor privind o zonă de liber 
schimb aprofundată și cuprinzătoare (ZLSAC); subliniază că procesul de negociere 
oferă sprijinul esențial pentru tranziția Republicii Moldova către o economie de piață 
competitivă; salută lansarea, în perioada 20-22 martie 2012, la Chișinău, a discuțiilor cu 
privire la ZLSAC; invită Comisia Europeană și autoritățile moldovene să finalizeze, în 
toamna lui 2013, negocierile privind cele treisprezece capitole referitoare la ZLSAC; 
reamintește că obiectivul este aplicarea ZLSAC pe întregul teritoriu al Republicii 
Moldova, inclusiv în regiunea Transnistria;

7. subliniază că Republica Moldova ar trebui să continue adaptarea structurilor sale 
juridice și economice, bazându-se pe rezultatele obținute în cadrul procesului de 
pregătire pentru înființarea ZLSAC, cu scopul de a atrage investiții străine și de a deveni 
mai prosperă; solicită Comisiei Europene să ofere în continuare sprijin Republicii 
Moldova pentru a înregistra progrese în ceea ce privește armonizarea reglementară în 
domeniile comerciale;

8. salută parafarea, la 26 octombrie 2011, de către Comisia Europeană și Republica 
Moldova a unui acord privind serviciile aeriene care să permită Republicii Moldova să 
adere la spațiul aerian comun european (SACE); este convinsă că acordul va stimula 
concurența pe piață în rândul companiilor aeriene care operează în Republica Moldova 
și va îmbunătăți serviciile pentru persoanele care călătoresc cu avionul; îndeamnă 
Comisia Europeană, Consiliul UE și autoritățile moldovene să finalizeze procedurile 
interne pentru semnarea cu prima ocazie a acordului;

9. salută încheierea negocierilor privind revizuirea Acordului de facilitare a 
eliberării vizelor între UE și Moldova; solicită Comisiei Europene, Consiliului UE și 
autorităților moldovene să finalizeze procedurile interne de ratificare pentru semnarea 
acestuia în viitorul apropiat și să se asigure că acesta va avea impactul așteptat asupra 
simplificării procedurilor de obținere a vizelor Schengen pentru cetățenii Republicii 
Moldova, în special pentru oamenii de afaceri, pentru oamenii de știință și studenți;
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10. salută progresele înregistrate de autoritățile moldovene în ceea ce privește 
implementarea primei faze a Planului de acțiuni privind liberalizarea regimului de vize; 
subliniază importanța dialogului privind vizele pentru reforma instituțională în 
Republica Moldova;

11. felicită Guvernul Republicii Moldova pentru adoptarea Legii cu privire la 
asigurarea egalității; subliniază necesitatea continuării luptei împotriva tuturor 
practicilor discriminatorii la nivelul instituțiilor de stat și în societatea moldovenească; 
se așteaptă ca să fie luate în continuare măsuri pentru garantarea respectării tuturor 
minorităților, indiferent de etnie, sex, situație economică, apartenență religioasă, 
convingeri politice și orientare sexuală; solicită autoritățile moldovene să se asigure că 
sunt alocate suficiente resurse Consiliului pentru prevenirea și combaterea discriminării;

12. salută adoptarea de legi de reformare a Centrului pentru combaterea crimelor 
economice și corupției și se așteaptă ca acestuia să i se acorde toate resursele necesare și 
personal calificat pentru a lupta în mod eficient și imparțial împotriva corupției la toate 
nivelurile;

13. invită autoritățile moldovene să informeze pe larg cetățenii Republicii Moldova 
cu privire la procesul de liberalizare a regimului vizelor, de exemplu, prin organizarea 
de campanii specifice de informare publică în paralel cu emiterea de pașapoarte 
biometrice; reamintește că obiectivul este aplicarea liberalizării regimului vizelor pe 
întregul teritoriu al Republicii Moldova, inclusiv în regiunea Transnistria;

14. ia act de realizările Republicii Moldova în ceea ce privește punerea în aplicare a 
parteneriatului său pentru mobilitate cu UE; recomandă acordarea unei atenții 
suplimentare domeniilor, cum ar fi consolidarea mobilității profesioniștilor din 
domeniul sănătății și abordarea consecințelor sociale ale migrației;

15. recomandă Comisiei Europene să ofere sprijin financiar și tehnic adecvat în
Republicii Moldova pentru a se asigura că aceasta poate respecta angajamentele care 
decurg din negocierile cu privire la Acordul de asociere, inclusiv cu privire la ZLSAC; 
reamintește Comisiei Europene că implementarea completă de către Republica Moldova 
a acestor acorduri necesită continuarea programelor globale de consolidare a instituțiilor 
și solicită UE să se asigure că programele de finanțare ale UE reflectă acest obiectiv; în 
acest context, salută acordul încheiat la 6 martie 2012 între UE și Republica Moldova 
privind implementarea primei etape a programelor globale de consolidare a instituțiilor, 
care este finanțată de UE cu 41,6 milioane euro; salută activitatea desfășurată de către 
Misiunea UE de asistență la frontieră (EUBAM) în ceea ce privește acordarea de sprijin 
Serviciului vamal al Republicii Moldova pentru crearea ZLSAC;

16. subliniază necesitatea intensificării procesului de reformă a Serviciului de 
Informații și Securitate al Republicii Moldova (SIS), care deține atât responsabilități 
interne, cât și externe, precum și dreptul de aplicare a legii, și joacă un rol important în 
sistemul actual de stat din Moldova; recomandă îmbunătățirea controlului parlamentar 
în scopul monitorizării îndeaproape și al susținerii procesului de reformare a SIS;
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17. solicită statelor membre ale UE să asigure un sistem cuprinzător de susținere a 
implementării reformelor necesare, cu scopul de a ajuta Republica Moldova să adopte o 
nouă legislație conformă cu normele europene, precum și standarde și mecanisme 
compatibile cu cele din comunitatea europeană de informații; consideră că sprijinul UE 
pentru reformarea sistemului național de securitatea al Republicii Moldova este cu atât 
mai necesară deoarece Republica Moldova nu a trecut prin acest proces, spre deosebire 
de alte țări din regiune (state membre sau candidate) care au făcut acest lucru ca parte a 
procesului lor de aderare la NATO; subliniază că succesul reformei în acest domeniu și 
durata sa depind de deschiderea și de disponibilitatea autorităților moldovene de a 
coopera;

18. consideră că Republica Moldova are capacitatea de a profita din plin de politica 
europeană de vecinătate și de cooperarea sa cu UE și cu alte țări est-europene partenere 
în cadrul Parteneriatului estic și al Adunării Parlamentare EURONEST; solicită 
Comisiei Europene să stabilească obiective ambițioase cu autoritățile moldovene și un 
nivel adecvat de sprijin din partea UE pentru foaia de parcurs privind cooperarea 
multilaterală în cadrul Parteneriatului estic, în conformitate cu Declarația comună a
summitului Parteneriatului estic desfășurat la Varșovia în perioada 29-
30 septembrie 2011;

19. salută rezultatul pozitiv al celei de a doua sesiuni ordinare a Adunării 
Parlamentare EURONEST desfășurate în perioada 3-4 aprilie 2012 la Baku; laudă 
contribuția delegațiilor Parlamentului European și ale Parlamentului Republicii 
Moldova la dialogul politic fructuos din cadrul acestei sesiuni; încurajează delegațiile să 
se implice mai mult în schimbul de cunoștințe, în schimbul de experiență și de bune 
practici în cadrul activității Adunării Parlamentare EURONEST;

20. laudă cooperarea promițătoare dintre echipa de negociere a Comisiei Europene și 
PE și solicită ca această cooperare să se desfășoare în conformitate cu articolul 218 
alineatul (10) din TFUE (Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene) care prevede că 
Parlamentul European trebuie informat de îndată și pe deplin pe parcursul tuturor etapelor 
procedurii;

21. solicită Consiliului UE, Comisiei și Serviciul European pentru Acțiune Externă, 
în contextul negocierilor în curs privind Acordul de asociere cu Republica Moldova, să 
prelungească mandatul negociatorilor din partea UE în scopul de a face mai explicită 
formularea privind perspectiva integrării europene din preambulul acordului, în 
conformitate cu articolul 49 din Tratatul privind Uniunea Europeană, care ar fi atât o 
pârghie importantă pentru implementarea reformelor, cât și un catalizator pentru 
sprijinul public acordat acestor reforme;

Evoluțiile pe plan intern în Republica Moldova

22. salută alegerea președintelui din 16 martie 2012 și sfârșitul impasului 
constituțional; încurajează toate partidele politice ca, în urma alegerilor prezidențiale, să 
se angajeze în mod constructiv în dialogul politic și în consolidarea reformelor 
democratice în scopul asigurării pe termen lung a stabilității interne și să se concentreze 
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pe viziuni strategice pentru dezvoltarea viitoare politică, economică și socială a 
Republicii Moldova;

23. salută sprijinul declarat acordat de președintele ales pentru angajamentul 
european și pentru agenda de reforme a Republicii Moldova; își exprimă satisfacția în 
legătură cu faptul că președintele ales a făcut prima sa vizită în străinătate la Bruxelles 
pentru a se întâlni cu Președintele Consiliului European, cu Președintele Comisiei 
Europene și cu Comisarul pentru Extindere și politica europeană de vecinătate;

24. regretă că opoziția, în special parlamentarii din Partidul Comuniștilor, 
boicotează sesiunile Parlamentului și solicită întoarcerea sa în Parlament, care este exact 
locul pentru dezbaterea tuturor problemelor, inclusiv a celor controversate; reamintește 
tuturor actorilor că implementarea reformelor necesare pentru prosperitatea pe termen 
lung a Republicii Moldova poate avea loc doar cu cooperarea tuturor partidelor politice;

25. salută adoptarea unei strategii cuprinzătoare de reformă a sectorului justiției în 
octombrie 2011 și a planului de acțiune aferent, aprobat de Parlament în februarie 2012; 
solicită autorităților moldovene să continue cu o implementare solidă a reformelor 
judiciare în scopul de a-și asigura independența și imparțialitatea, profesionalismul, 
eficiența și responsabilitatea, împreună cu o gestionare eficientă și transparentă a 
instanțelor, o jurisprudență unitară și previzibilă și publicarea tuturor hotărârilor imediat 
după pronunțarea deciziei judecătorești; insistă asupra faptului că reducerea corupției în 
sectorul justiției trebuie să constituie prioritatea reformei judiciare;

26. subliniază importanța îmbunătățirii continue a cadrului juridic și a practicilor 
privind prevenirea și combaterea corupției, a crimei organizate, a evaziunii fiscale și a 
spălării banilor în vederea alinierii legislației și a practicii la standardele europene și a 
sporirii încrederii oamenilor în instituții; reamintește că, în Pachetul anual privind
Politica europeană de vecinătate publicat la 15 mai 2012, Comisia Europeană a 
constatat că în timp ce adoptarea unei strategii naționale anticorupție în iulie 2011 este 
binevenită, progresul înregistrat în ceea ce privește combaterea corupției este limitat; 
reamintește că a lupta în mod eficient împotriva corupției politice de la nivel înalt este 
un test atât pentru sistemul judiciar, cât și pentru clasa politică și ar trebui să constituie o 
prioritate;

27. salută progresele înregistrate în ceea ce privește libertatea de exprimare, 
independența și pluralismul mass-mediei; solicită autorităților moldovene să promoveze 
un mediu pluralist în mass-media pentru a asigura transparența dreptului de proprietate 
în mass-media, pentru a promova în continuare modernizarea și neutralitatea 
transmisiilor publice și pentru a se asigura că toate agențiile responsabile în acest 
domeniu respectă standardele UE și internaționale privind libertatea și pluralismul 
mass-mediei;

28. ia act de decizia Consiliului Coordonator al Audiovizualului din 5 aprilie 2012 
de a retrage licența de emisie a canalului de televiziune NIT pentru presupuse încălcări 
ale principiului pluralismului și constată că acest caz este unul solid în fața Curții 
Supreme; încurajează Curtea să examineze acest caz în conformitate cu jurisprudența 
Curții Europene a Drepturilor Omului;
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29. regretă că investigațiile privind evenimentele din aprilie 2009 sunt încă în 
derulare; solicită din nou autorităților competente din Republica Moldova să finalizeze 
investigațiile și să aducă în fața justiției pe autorii crimelor și ai încălcărilor grave ale 
drepturilor omului din timpul revoltelor și protestelor de stradă care au urmat alegerilor 
din 5 aprilie 2009;

30. subliniază importanța dezvoltării interconexiunilor de energie electrică și de 
gaze cu rețelele europene pentru îmbunătățirea securității alimentării cu energie a 
Republicii Moldova; în această privință, ia act de măsurile luate pentru aderarea 
sistemului energetic din Republica Moldova la Rețeaua europeană a operatorilor de 
sisteme de transport din sectorul electricității și de construirea gazoductului Iași-
Ungheni, care leagă România și Republica Moldova; subliniază importanța reducerii 
dependenței energetice a Republicii Moldova prin utilizarea surselor regenerabile de 
energie și prin creșterea eficienței energetice;

31. îndeamnă Guvernul Republicii Moldova să acorde o atenție sporită situației 
categoriilor sociale defavorizate și să adopte măsuri urgente pentru a lupta împotriva 
sărăciei și a excluziunii sociale;

Cooperare regională

32. salută participarea activă a Republicii Moldova în cadrul organizațiilor, 
proceselor și inițiativelor regionale, în special, în cadrul Inițiativei Central Europene 
(ICE), al Procesului de Cooperare în Europa de Sud-Est (SEECP) și al Consiliului de 
Cooperare Regională (CCR), al Organizației Cooperării Economice a Mării Negre 
(OCEMN) și al Acordului de Liber Schimb Central European (CEFTA);

33. salută activitatea desfășurată de Misiunea UE de asistență la frontieră (EUBAM) 
în Moldova și prelungirea mandatului acesteia; ia act de acordul din 30 iunie 2011 
privind demarcarea frontierei dintre Republica Moldova și Ucraina, în sectorul de 
autostradă Odesa-Reni, la Palanca; reamintește tuturor părților că acordurile privind 
granițele ar trebui să ia în considerare interesele tuturor părților implicate, inclusiv ale 
populației locale;

34. ia act cu satisfacție de semnarea la 20 martie 2012 a unui protocol de colaborare 
între Serviciul Vamal de Stat al Ucrainei, Serviciul vamal al Republicii Moldova și 
Misiunea Uniunii Europene de asistență la frontieră (EUBAM) în vederea consolidării 
cooperării între cele trei părți cu privire la o gamă largă de aspecte vamale, cum ar fi 
prevenirea fraudei vamale și a contrabandei; încurajează părțile să consolideze 
activitatea și proiectele comune cu scopul de a spori încrederea și de a consolida 
armonizarea cu standardele UE în materie de vămi;

Despre regiunea transnistreană

35. își exprimă satisfacția cu privire la rezultatele ultimei runde a negocierilor 
oficiale în formatul 5+2 pentru soluționarea conflictului transnistrean, care a avut loc în 
perioada 17-18 aprilie 2012 la Viena; salută acordul încheiat de către părți cu privire la 
„principiile și procedurile de derulare a discuțiilor” și la agenda procesului de negociere 
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formală; consideră că acest acord reprezintă un pas important pentru deschiderea 
drumului către un dialog cuprinzător privind problema transnistreană; reamintește că 
soluția trebuie să respecte integritatea teritorială, independența și suveranitatea 
Republicii Moldova în cadrul frontierelor sale recunoscute pe plan internațional;

36. salută angajamentul și eforturile diplomatice ale Înaltului Reprezentant al 
Uniunii Europene pentru afaceri externe și politica de securitate în cadrul negocierilor 
în format 5+2; solicită UE să se asigure că programul de măsuri de consolidare a 
încrederii va încuraja și mai mult încrederea între populațiile de pe cele două maluri ale 
râului Nistrului, prin dezvoltarea, în special, de proiecte concrete în domeniul economic, 
social și al mediului;

37. salută declarația finală a summitului NATO de la Chicago (20-21 mai 2012) prin 
care, la articolul 47, Alianța își exprimă îngrijorarea majoră cu privire la persistența 
conflictelor regionale, inclusiv cu privire la problema transnistreană; salută abordarea 
constructivă a reluării dialogului în formatul 5+2; îndeamnă toți actorii implicați în 
conflicte regionale să colaboreze în scopul de a le rezolva prin mijloace pașnice, 
respectând formatul de negociere actual; solicită părților implicate să evite acțiunile care 
ar putea submina securitatea și stabilitatea regionale; declară că își menține 
angajamentul de a susține integritatea teritorială, independența și suveranitatea, inclusiv 
pe cele ale Republicii Moldova;

38. ia act de numirea la 21 martie 2012 a viceprim-ministrului Dimitrie Rogozin ca 
reprezentant special al președintelui rus pentru problema transnistreană și privește cu 
îngrijorare declarația acestuia privind modernizarea de către Rusia a echipamentelor 
sale militare în funcțiune cu contingentul de menținere a păcii din regiunea Transnistria; 
reamintește că încrederea este esențială în găsirea unei soluții acceptabile pentru situația 
din regiune și, din această perspectivă, regretă că vizita ministrului rus al apărării, 
Anatoli Serdiukov, în regiunea transnistreană din 12 aprilie 2012 nu a fost anunțată în 
mod oficial; se așteaptă ca Federația Rusă să adopte o abordare mai constructivă și 
orientată spre rezultate în cadrul negocierilor în format 5+2;

39. reiterează că retragerea trupelor militare ruse de pe teritoriul suveran al 
Republicii Moldova, în conformitate cu obligația asumată de Federația Rusă la 
summitul OSCE de la Istanbul din 1999, va deschide perspective clare de soluționare a 
problemei transnistrene; consideră că retragerea din depozitele militare ale Federației 
Ruse de arme și de muniție din regiunea transnistreană ar fi un pas înainte important și 
constructiv; consideră că este necesară reformarea mecanismului actual într-o misiune 
civilă internațională; consideră că este necesar un rol mai mare al UE în găsirea unei 
soluții la problema transnistreană;

40. recomandă ca dosarul transnistrean să fie abordat într-o manieră mai coerentă în 
cadrul dialogului UE-Federația Rusă; subliniază că ar trebuie să li se acorde o mai mare 
relevanță, în cadrul Parteneriatului estic, evoluțiilor regionale legate de această 
problemă;

41. reiterează solicitarea adresată tuturor participanților la procesul de negociere, în 
special UE și OSCE, să se facă eforturi susținute pentru a interzice încălcarea dreptului la 
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liberă circulație pe întregul teritoriu al Republicii Moldova și pentru a elimina toate 
barierele impuse, precum și pentru a permite libertatea de circulație pe ambele maluri ale 
râului Nistru;

42. ia act de reluarea traficului feroviar de mărfuri în regiunea Transnistria la 
26 aprilie 2012, care ar trebui să favorizeze dezvoltarea economică în Republica 
Moldova; constată că punerea în aplicare a prezentei decizii a necesitat înființarea de 
unități comune de control vamal în gările vizate și, astfel, a contribuit la îmbunătățirea 
interacțiunii și a încrederii între funcționarii vamali din Chișinău și din Tiraspol;

43. salută semnarea unui acord de cooperare între Asociația Oamenilor de Afaceri 
Europeni din Moldova și Agenția de Atragere a Investițiilor și Promovare a Comerțului 
din regiunea transnistreană, care stabilește relațiile de lucru pentru crearea de 
întreprinderi mixte, pentru atragerea investițiilor străine și pentru identificarea de noi 
piețe de desfacere pentru sectorul privat din Moldova;

44. subliniază necesitatea intensificării activității grupurilor de lucru formate din 
experți de la Chișinău și din Tiraspol în vederea soluționării unor probleme de interes 
comun pentru populație, cum ar fi reinstituirea comunicațiilor telefonice fixe; 
încurajează autoritățile de la Chișinău și de la Tiraspol să faciliteze circulația cetățenilor 
între cele două maluri ale râului Nistru, în special prin deschiderea unui pod în satul 
Gura Bîcului; recomandă ca Tiraspolul să își intensifice în continuare angajamentul 
pentru deschidere și transparență prin respectarea dreptului de a fi informat și a 
dreptului la libertatea de exprimare, precum și prin garantarea funcționării corecte și 
nediscriminatorii a tuturor mijloacelor de comunicare în masă; subliniază că Tiraspolul 
ar trebui să garanteze respectarea dreptului la educație a persoanelor care studiază în 
școli care utilizează alfabetul latin;

45. este preocupată de situația din centrele de detenție și de acuzațiile de arestări și 
de rețineri arbitrare, de tortură și de maltratare a deținuților în regiunea transnistreană; 
solicită autorităților competente să efectueze o anchetă completă și transparentă privind 
aceste acuzații; solicită autorităților de la Tiraspol să respecte drepturile cetățenilor 
Republicii Moldova și să acord acces organizațiilor internaționale care solicită acest 
lucru în centrele sale de detenție.

Aprobată cu 10 voturi pentru, 2 împotrivă și 1 abținere la 29 mai 2011 la Bruxelles
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