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Co-preşedinţi: Dna Monica MACOVEI şi Dna Corina FUSU

Proiect de Declaraţie şi Recomandări conform Articolului 89 
al Acordului de Parteneriat şi Cooperare

Sub co-președinția dnei Monica MACOVEI (PPE, România) și a dnei Corina FUSU 
(Partidul Liberal, Republica Moldova) reuniunea a șaisprezecea a Comitetului de 
Cooperare Parlamentară UE-Republica Moldova a avut loc la Chișinău la data de 29 
octombrie 2012. Comitetul a făcut schimb de opinii cu Dl Andrei POPOV, Viceministru 
al Afacerilor Externe şi Integrării Europene din partea Guvernului Republicii Moldova, 
și Dl Dirk LORENZ, Chargé d'affaires, Delegaţia UE în RM în Republica Moldova, în 
numele Uniunii Europene. 

Comitetul de Cooperare Parlamentară:

Relațiile între Uniunea Europeană și Republica Moldova

1. Recunoaște Republica Moldova drept un stat european și reafirmă sprijinul 
pentru aspirațiile sale de a deveni membru al Uniunii Europene în viitor, în conformitate 
cu art. 49 al Tratatului UE; sprijină în mod activ Republica Moldova în angajamentul 
său de a împărtăşi valorile fundamentale ale UE cum ar fi principiile democrației, 
respectarea drepturilor omului și statului de drept; solicită Comisiei Europene, Consiliul 
UE şi statelor membre ale UE să exprime angajamentul şi sprijinul pentru perspectiva 
aderării la UE a Republicii Moldova, care s-a angajat într-o alegere europeană în 2009; 

2. Salută adoptarea la 11 iulie 2012 a Strategiei Naționale de Dezvoltare „Moldova 
2020” prin intermediul căreia Guvernul Republicii Moldova se angajează în 
implementarea unei viziuni strategice de termen lung privind dezvoltarea Republicii 
Moldova în raport cu calea sa spre integrarea în UE;

3. Salută progresul foarte bun al negocierilor în toate sectoarele de cooperare a 
Acordului de Asociere UE-Republica Moldova, aşa cum este subliniat în Concluziile 
operaţionale a celei de-a 12-a runde plenare de negocieri la data de 14 septembrie 2012; 
recunoaşte cu satisfacţie că aproape toate capitolele, cu excepția DCFTA, urmează să fie 
închise; încurajează puternic ca Comisia Europeană și Guvernul Republicii Moldova să 
întrunească obiectivul de a finaliza negocierile pînă în toamna anului 2013 și înainte de 
următorul Summit al Parteneriatului Estic;  

4. Salută progresul negocierilor privind Zona de Liber Schimb Aprofundat și 
Cuprinzător (DCFTA); menționează cu satisfacție că șase capitole din treisprezece 
domenii care cuprind comerțul de bunuri, barierele netarifare și barierele tehnice din 
calea comerțului, energia legată de comerț, dezvoltarea durabilă, achizițiile publice, 
facilitățile vamale și comerciale au fost închise temporar; solicită Comisiei Europene și 
autorităților moldovenești să finalizeze negocierile privind cele treisprezece capitole ale 
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DCFTA pînă în toamna anului 2013; amintește că DCFTA urmează a fi aplicat pe tot 
teritoriul Republicii Moldova, inclusiv în regiunea transnistreană;

5. Evidențiază că întemeierea DCFTA va solicita armonizarea continuă a legislației 
Republicii Moldova cu normele de comerț ale UE, liberalizarea comerțului de bunuri și 
servicii și înlăturarea barierelor tehnice și netarifare; în această privință, salută adoptarea 
Legilor cu privire la competiție și ajutorul de stat la 15 iunie 2012; încurajează 
autoritățile moldovenești de a-și continua eforturile în implementarea reformelor legate 
de comerț și de a ajusta legislația Republicii Moldova în conformitate cu regulile UE; 

6. Solicită Comisiei Europene să asigure sprijinului său și expertiza tehnică pentru 
Republica Moldova în scopul pregătirii implementării depline a Acordului DCFTA;  
recomandă autorităților moldovenești să implice comunitatea de afaceri, uniunile 
fermierilor și organizațiile de protecție a consumatorului prin consultarea lor în privința 
problemelor potențiale legate de normele de aproximare în domeniul comerțului;  

7. Salută semnarea la data de 27 iunie 2012 a Acordului care amendează Acordul 
UE-Republica Moldova privind facilitarea regimului de vize; solicită UE și autorităților 
moldovenești să completeze rapid procedurile interne de ratificare ale Acordului 
amendat și să asigure ca publicul vizat, în special oamenii de afaceri, academicienii și 
studenții, precum și reprezentanții societății civile să se bucure pe deplin de condiții 
facilitate de obținere a vizelor Schengen; 

8. Apreciază autoritățile moldovenești pentru îndeplinirea angajamentelor lor în 
finalizarea primei etape a Planului de Acțiuni privind liberalizarea regimului de vize; 
salută aprecierea Comisiei Europene care consideră că Republica Moldova a întrunit, în 
cele din urmă, toate punctele de referință ale primei etape a Planului de Acțiuni; solicită 
Consiliului UE și Comisiei Europene să ia deciziile necesare pentru lansarea evaluării 
celei de-a doua etape a Planului de Acțiuni; 

9. Accentuează importanța critică a reformelor și a acțiunilor în vederea asigurării 
respectului pentru drepturile omului și libertățile fundamentale, consolidînd capacitatea 
administrativă și judiciară și asigurînd eficacitatea luptei împotriva corupției și a crimei 
organizate; solicită autorităților moldovenești să adopte rapid măsurile de implementare 
a legii de reformare a Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției, 
care a fost redenumit în Centrul Național Anticorupție și să asigure ca Centrul să 
activeze în mod independent față de influența politică; 

10. Salută progresul efectuat de Republica Moldova în implementarea 
Parteneriatului de Mobilitate cu UE, în special în domeniul administrării migrației; 
subliniază importanța mobilității cetățenilor și migrației forței de muncă în economia și 
societatea Republicii Moldova; solicită autorităților moldovenești să-și continue 
eforturile și să dezvolte în continuare proiecte cu privire la promovarea migrației legale, 
sprijinul pentru mobilitatea academică, integrarea beneficiilor migrației în strategia de 
dezvoltare economică și în privința combaterii migrației ilegale și a traficului de ființe 
umane; 

11. Salută semnarea la 26 iunie 2012 a unui acord de servicii aviatice cuprinzătoare 
între UE şi Republica Moldova; recunoaşte importanţa creării unui "spaţiul aerian 
comun"; subliniază progresul înregistrat de Republica Moldova spre integrarea
economică în UE;

12. Recomandă autorităţilor moldovenești să ia măsurile necesare pentru 
armonizarea legislației cu standardele europene şi se aplice normele UE în domeniul 
transportului aviatic civil pentru a permite liniilor aeriene din Republica Moldova şi 
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consumatorilor să profite din plin de conexiuni mai directe între statele membre ale UE 
şi Republica Moldova; subliniază că acest Acord și procesul de liberalizare a regimului 
de vize sunt complementari, adică au drept scop oferirea mai multui acces în UE pentru 
cetățenii moldoveni; 

13. Salută semnarea la 26 iunie 2012 a Acordului cu privire la protecția indicațiilor 
geografice ale produselor agricole și alimentare; este convins că Acordul va fi benefic 
pentru calitatea produselor agricole moldovenești, accesul lor pe piața UE și 
promovarea turismului moldovenesc; 

14. Salută semnarea la 30 mai 2012 a Înțelegerii administrative între Comisia 
Europeană şi Republica Moldova privind cooperarea în domeniul prevenirii, reacţiei şi 
răspunsului la situaţii de urgenţă, precum şi la dezastre naturale şi artificiale; aminteşte 
că Republica Moldova este al 8-lea stat din lume care a semnat acest acord bilateral cu 
UE;

15. Salută angajamentul Republicii Moldova pentru dezvoltarea unei politici 
industriale inovatoare şi eficiente; apreciază sprijinul Republicii Moldova pentru 
dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii şi pentru îmbunătăţirea competitivităţii 
sectorului privat; salută inițierea dialogului între UE și Republica Moldova în domeniul 
politicilor industriale şi antreprenoriatului; îndeamnă autoritățile moldovenești să 
participe activ în programele stabilite în conformitate cu Parteneriatul Estic, precum că 
inițiativa-model cu privire la Întreprinderile Mici şi Mijlocii, Programul East-Invest, 
Programele de Susținere a Micului Business și Studiul de Evaluare a Politicii 
Antreprenoriale; 

16. Salută Comunicarea Comună a raportului european și a Înaltului Reprezentant al 
UE pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate privind „Parteneriatul Estic: Un 
parcurs privind summit-ul din toamna anului 2013” din 15 mai 2012 drept o bază pentru 
ghidarea și monitorizarea implementării activităților planificate în conformitate cu 
obiectivele Parteneriatului Estic; salută importanța Parcursului privind principiile de 
parteneriat comun și diferențiere conform principiul „mai mult pentru mai mult”; 
consideră că Republica Moldova trebuie să beneficieze în continuare de această 
abordare bazată pe merit și să fie stimulată să accelereze implementarea reformelor care 
pregătesc terenul pentru asocierea politică și integrarea economică în UE; încurajează 
puternic Republica Moldova de a se implica deplin în Programul de Integrare și 
Cooperare al Parteneriatului Estic adoptat la 26 iunie 2012, care oferă sprijin pentru 
activitățile de dezvoltare ale instituției, reformele de sector cuprinzătoare și activitățile 
pentru soluționarea pașnică a conflictelor;    

17. Menționează că bugetul pentru implementarea bilaterală a Programului Anual de 
Acţiuni în favoarea Republicii Moldova în conformitate cu Instrumentul Politicii 
Europene de Vecinătate depăşeşte pentru prima dată suma de 100 de milioane de Euro 
în 2012, datorită noii finanţări de 28 de milioane de Euro din partea Programului de 
Integrare și Cooperare al Parteneriatului Estic;

18. Salută prima reuniune la 5 iunie 2012 la Chișinău în cadrul noilor dialoguri
neformale ale Parteneriatului Estic; îşi exprimă convingerea că acest nou format 
instituţional va spori cooperarea politică şi sectorială dintre UE şi partenerii săi în cadrul 
Parteneriatului Estic;

19. Salută concluziile celei de-a 6-a reuniuni a Grupului pentru Acţiunea Europeană 
a Republicii Moldova, care a avut loc pe 25 iunie 2012; apreciază Republica Moldova 
pentru realizările sale şi susţine continuarea reformelor actuale;
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20. Salută dezvoltarea dialogului între UE și Republica Moldova în domeniul 
Politicii de securitate și apărare comună a UE (PSAC); solicită Înaltului Reprezentant al 
UE pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate și Guvernului Republicii Moldova 
să sporească consultațiile lor în stabilirea unui cadru de lucru al participării Republicii 
Moldova în PSAC UE în conformitate cu strategia de securitate națională a Republicii 
Moldova și angajamentele sale pentru viitorul Acord de Asociere;   

21. Apreciază cooperarea favorabilă între echipa de negocieri a Comisiei Europene 
și Parlamentul European și solicită ca această cooperare să fie susținută în conformitate 
cu art. 218, alin (10) al Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), care 
asigură ca Parlamentul European să fie informat imediat și deplin la fiecare etapă a 
procedurii; 

22. Solicită Consiliului UE, Comisiei și Serviciului european de acțiune externă, în 
contextul negocierilor în desfășurare privind Acordul de Asociere cu Republica 
Moldova, să extindă mandatul negociatorilor UE în scopul de a elabora o formulare mai 
explicită a perspectivei de integrare europeană în preambulul Acordului, în conformitate 
cu art. 49 al Tratatului privind Uniunea Europeană; consideră că această schimbare ar fi 
atît o pîrghie valoroasă pentru implementarea reformelor, cît și un catalizator de sprijin 
public pentru aceste reforme; 

Evoluții interne în Republica Moldova

23. Reiterează încurajările sale pentru ca toate partidele politice să contribuie la 
consolidarea reformelor și adoptarea măsurilor care întăresc democrația moldovenească; 
reaminteşte că respectarea justiţiei, a statului de drept şi a drepturilor omului sunt valori 
europene fundamentale necesare pentru integrarea politică şi economică a Republicii 
Moldova în UE;

24. Salută sprijinul declarat al Preşedintelui pentru calea europeană a Republicii 
Moldova şi angajamentul său puternic pentru adoptarea măsurilor naţionale anti-
corupţie; apreciază adoptarea unei strategii cuprinzătoare de reformă în sectorul justiţiei 
în octombrie 2011 şi Planul de acţiuni relatat, aprobat de Parlament în februarie 2012; 
îndeamnă autorităţile moldoveneşti să asigure implementarea lor adecvată;

25. Solicită Guvernului Republicii Moldova să continue reformele structurale în 
domeniile de politici economice, administraţie publică, aplicare a legii şi securitate
naţională care sunt cruciale pentru democraţie, creştere durabilă şi dezvoltare socială; 
aminteşte efectele negative ale crizei economice mondiale asupra economiei Republicii 
Moldova şi subliniază că reducerea sărăciei pe termen lung este dependentă de buna 
guvernare, mediul de afaceri prietenos şi fluxul continuu de investiţii străine;

26. Salută progresul realizat cu privire la libertatea de exprimare şi independenţa şi 
pluralismul mass-media; evidențiază că mass-media liberă și independentă este esențială 
pentru funcționarea democrației; solicită autorităţilor moldovenești să asigure reforme
în concordanță cu normele și standardele europene ale cadrului legislativ ce 
reglementează audiovizualul din Republica Moldova, dezvoltarea și modernizarea 
audiovizualului public;

27. Ia act de adoptarea la data de 12 iulie 2012 a amendamentelor la Legea cu 
privire la Partidele şi Mişcările Politice, interzicînd utilizarea simbolurilor comuniste în 
scopuri politice și așteaptă hotărîrea Curții Constituționale în acest caz; 

28. Evidențiază importanța unui cadru legislativ și a unor prevederi clare în privința 
partidului politic și finanțarea campaniei, asigurînd o diferențiere între cercurile 
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economice și politice în procesul de luare a deciziilor și prevenind conflictele de interes; 
recomandă adoptarea și implementarea legislației care garantează transparența 
reglementării, supravegherea finanțării partidului politic și tratamentul egal pentru toate 
partidele;   

29. Menționează efectele recesiunii economice globale şi a secetei persistente asupra 
economiei Republicii Moldovei în anul 2012; salută anunțul făcut de Comisarul 
European pentru Cooperare Internațională, Ajutor Umanitar și Răspuns la Situații de 
Criză că UE ar aloca 3,15 milioane de Euro ajutor financiar pentru a atenua consecinţele 
negative ale secetei; solicită UE să sporească în continuare sprijinul său financiar pentru 
a ajuta Republica Moldova să facă față situației economice dificile din prezent, în 
special să acorde asistență populației care este dependentă de sectorul agricol; 

30. Salută adoptarea de către Republica Moldova a unei strategii energetice în cadrul 
Strategiei naționale de dezvoltare "Moldova 2020"; sprijină aderarea Republicii 
Moldova la Tratatul Comunităţii Energetice; solicită Comisiei Europene să ofere 
susținere financiară și tehnică Republicii Moldova pentru a asigura îndeplinirea 
angajamentelor care rezultă din aderarea la Tratatul Comunității Energetice și la cel de-
al treilea Pachet Energetic; solicită Guvernului Republicii Moldova să se implice serios 
în implementarea acestei strategii, precum și a celui de-al treilea Pachet Energetic al UE 
care ar trebui să meargă împreună și să asigure ca noile acorduri cu Federația Rusă 
privind aprovizionarea cu gaze naturale să garanteze un respect deplin pentru obligațiile 
Republicii Moldova în conformitate cu Tratatul Comunității Energetice;

31. Menționează provocările pe care Republica Moldova trebuie să le depăşească în 
contextul global de creştere a preţurilor la energie pentru a îmbunătăţi securitatea 
energetică a ţării şi de a reduce dependenţa sa copleşitoare de importurile de energie;
evidențiază importanța construirii conductei de gaz Iași-Ungheni conectînd România și 
Republica Moldova pentru diversificarea aprovizionării cu gaze naturale a Republicii 
Moldova; încurajează părțile acestui proiect să grăbească procesul în vederea realizării 
lui;

32. Salută aprobarea Guvernului Republicii Moldova la 1 octombrie 2012 a 
Strategiei de dezvoltare a societății civile pentru perioada 2012-2015 și a Planului de 
Acțiuni pentru implementarea sa; solicită autorităţilor moldovenești să sprijine şi să 
monitorizeze implementarea sa; aminteşte că o societatea civilă activă este o condiţie 
necesară pentru o democraţie funcţională; 

33. Salută aprobarea Guvernului Republicii Moldova la 4 iulie 2012 a Planului 
Național privind prevenirea și combaterea traficului de ființe umane și progresul anunțat 
în acest domeniu; menționează cu satisfacție progresul Republicii Moldova în acest 
domeniu; ia act de recomandările Reprezentantului Special și Coordonator OSCE 
pentru combaterea traficului de ființe umane pentru Guvernul Republicii Moldova la 19 
iulie 2012; solicită Guvernului Republicii Moldova să țină cont pe deplin de aceste 
recomandări în acțiunile sale împotriva traficului, în special prin desfășurarea 
audiențelor parlamentare la acest subiect, asigurînd consistența legislativă între Codul 
Penal și Legea cu privire la combaterea traficului și intensificarea măsurilor de protecție 
a copilului;  

34. Reiterează regretele sale că investigațiile privind evenimentele din luna aprilie 
2009 încă se află în desfășurare; solicită din nou autorităților moldovenești competente 
să finalizeze investigațiile și să aducă în fața legii autorii crimelor și a gravelor violări 
ale drepturilor omului pe parcursul dezordinilor și protestelor stradale care au urmat 
după alegerile din 5 aprilie 2009;  
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35. Solicită guvernului Republicii Moldova să acorde o atenţie sporită situaţiei 
categoriilor sociale defavorizate şi să ia măsuri urgente pentru a combate sărăcia şi 
excluziunea socială;

Cooperarea regională

36. Salută evaluarea pozitivă a proiectului-pilot Punctul Comun de Trecere a 
Frontierei (PCTF) creat cu sprijinul Misiunii Uniunii Europene de Asistență la Frontieră 
(EUBAM) la punctul de trecere Briceni-Rosoșani pe segmentul nordic al frontierei 
moldo-ucrainene; menționează progresul favorabil al noilor experimente la frontiera 
comună moldo-ucraineană de patrulare şi control asupra segmentului Palanca-Maiaki-
Udobnoe; recomandă părților să intensifice în continuare activitatea lor comună în 
cooperare cu EUBAM și cu sprijinul oferit de Inițiativa-model a Parteneriatului Estic 
privind Managementul Integrat la Frontieră în scopul de a preveni acțiunile criminale 
sau ilegale cum ar fi traficul de ființe umane, frauda și contrabanda vamală la hotarele
moldo-ucrainene;

37. Salută progresul cooperării între Republica Moldova și Ucraina pentru 
delimitarea frontierei de stat, a protecției și dezvoltării durabile a rîului Nistru și a 
funcționării centralei hidroenergetice de pe acest rîu; încurajează cele două guverne să 
intensifice dialogul lor și să finalizeze acordurile cu privire la aceste probleme, arătînd 
un bun exemplu de cooperare de vecinătate pentru alte state est-europene; 

38. Salută participarea activă a Republicii Moldova în Programul Operațional 
Comun pentru Bazinul Mării Negre susținut de UE și subliniază importanța dezvoltării 
parteneriatelor de lungă durată în domeniul economic și social între statele care fac 
parte din Organizația Cooperării Economice la Marea Neagră (OCEMN); invită 
Comisia Europeană să facă propuneri pentru sporirea asistenței UE în continuarea 
programului în conformitate cu viitorul Instrument european de vecinătate, pentru 
perioada 2014-2020; 

39. Ia act de aprobarea la data de 24 iunie 2012 a Legii modificate privind 
transportul naval intern în conformitate cu Acordul european cu privire la principalele 
căi navigabile interne de importanță internațională și acordurile bilaterale relevante cu 
România și Ucraina; recomandă autorităților moldovenești să sprijine dezvoltarea 
transportului naval pe rîurile transfrontaliere Prut și Nistru, ca un vector al dezvoltării 
economice regionale; 

Cu privire la regiunea transnistreană

40. Salută continuarea negocierilor oficiale în formatul 5+2 pentru soluționarea 
conflictului transnistrean și recomandă părților să se implice proactiv în procesul de 
negocieri în conformitate cu ordinea de zi și „Principiile și Procedurile de derulare a 
discuțiilor” încheiat la 17-18 aprilie 2012 la Viena; salută acordurile din cadrul ultimei 
runde de negocieri din 13 septembrie 2012 în vederea intensificării dialogului privind 
problemele drepturilor omului și stabilirii unui forum comun pentru dialog cu societatea 
civilă și mass-media de pe ambele maluri ale rîului Nistru; exprimă îngrijorare în 
privința declarațiilor făcute de dl Serghei Gubarev, reprezentant special al Federației 
Ruse pentru reglementarea conflictului transnistrean, în ceea ce privește potențiala 
independență a regiunii; consideră că o soluționare a conflictului poate fi găsită doar în 
formatul 5+2 și îndeamnă toate părțile la negocieri pentru a lucra împreună în mod 
constructiv; este în așteptarea următoarei runde de negocieri oficiale programată pentru 
sfîrșitul lunii noiembrie 2012 la Dublin pentru a aduce un progres ulterior în problemele 
juridice și umanitare generale și drepturile omului, precum și în primul „bloc” de 
subiecte de negociere, și anume problemele social-economice;
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41. Salută declarația dlui Timofti, Președintele Republicii Moldova în cadrul 
dezbaterilor generale ale Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite, la data de 
26 septembrie 2012 la New York, unde a solicitat OSCE, Federației Ruse, Ucrainei, UE 
și Statelor Unite ale Americii să-și unească eforturile și să lucreze în scopul soluționării 
finale a conflictului transnistrean;

42. Ia act de Rezoluţia 1896(2012) din octombrie 2012 a Adunării Parlamentare a 
Consiliului Europei care solicită Federaţiei Ruse să finalizeze retragerea trupelor sale de 
pe teritoriul Republicii Moldova; subliniază că înlocuirea forţelor de menţinere a păcii 
existente cu o misiune civilă internaţională este necesară pentru a construi încrederea şi 
a asigura soluţionarea paşnică a conflictului; subliniază că prezenţa trupelor militare 
rusești contravine angajamentelor internaţionale asumate de Federația Rusă la Summitul 
OSCE de la Istanbul în 1999; consideră că retragerea acelor trupe şi eliminarea 
depozitelor militare de arme şi muniţii ale Federaţiei Ruse din regiunea transnistreană ar 
fi un pas semnificativ şi constructiv înainte în procesul de pace;

43. Solicită tuturor părților la formatul de negocieri 5+2 să intensifice eforturilor lor 
şi să găsească o soluţionare de lungă durată a conflictului transnistrean; reafirmă că 
orice soluţie politică trebuie să respecte integritatea teritorială, independenţa şi 
suveranitatea Republicii Moldova în hotarele sale recunoscute pe plan internaţional;

44. Salută eforturile diplomatice constante ale Înaltului Reprezentant al UE pentru 
afaceri externe și politica de securitate în cadrul negocierilor în formatul 5+2; exprimă 
convingerea că, datorită suportului său constant şi a implicării în aceste negocieri, UE ar 
trebui să se îndrepte spre o creștere a statutul său de la cel de observator; speră că în 
2013, sub preşedinţia Ucrainei a OSCE, vor exista progrese semnificative în aceste 
negocieri, iar Ucraina va avea un program ambiţios spre găsirea unei soluţionări politice 
de lungă durată pentru această problemă;

45. Este conștient de situația școlilor moldovenești cu predare în grafia latină din 
regiunea transnistreană, unde profesorii și studenții au fost supuși intimidărilor și 
amenințărilor; ia act de decizia Curții Europene pentru Drepturile Omului din 19 
octombrie 2012 în cazul Catan și alții vs. Republica Moldova și Federația Rusă, 
condamnînd Federația Rusă pentru violarea dreptului la educație; îndeamnă Federația 
Rusă să implementeze deplin decizia Curții prin achitarea solicitanților peste un milion 
de Euro în total pentru prejudiciu moral; confirmă că dreptul la educație a persoanelor 
care studiază în școală cu predare în grafia latină trebuie să fie garantat și solicită 
autorităților de la Tiraspol să prevină și să stopeze orice tip de discriminare împotriva 
lor;

46. Ia act de decizia Consiliului UE din 27 septembrie 2012 de a ridica interdicția de 
călătorie pentru fosta conducere politică a regiunii transnistrene a Republicii Moldova 
asigurînd că interdicțiile de călătorie ar putea fi reimpuse persoanelor care împiedică 
progresul în privința situației școlilor moldovenești cu predare în grafia latină; solicită 
Consiliului UE și Înaltului Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politica de 
securitate de a încuraja progresul în ceea ce privește respectarea drepturilor omului și 
libertăților fundamentale în regiunea transnistreană totodată monitorizînd îndeaproape 
situația reală în aceste domenii;

47. Exprimă îngrijorarea privind hotărîrea exprimată a autorităților de la Tiraspol de 
a introduce unilateral noi taxe vamale pentru bunurile importate de pe malul drept al 
rîului Nistru; încurajează părțile să înlăture barierele tarifare comerciale în cadrul 
Republicii Moldova garantînd ca întreg teritoriul Republicii Moldova să beneficieze de 
viitorul Acord DCFTA cu UE și să implementeze cadrul normativ în conformitate cu 
acest Acord;
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48. Solicită Guvernului Republicii Moldova și autorităților de la Chișinău să
faciliteze libera circulație cetățenilor între cele două maluri ale rîului Nistru, și în special 
să ajungă la un acord privind redeschiderea podului de la Gura Bîcului pentru traficul 
rutier;


