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INDOKOLÁS – TÉNYÖSSZEFOGLALÓ ÉS MEGÁLLAPÍTÁSOK

Négy évvel azután, hogy az EU három társulási megállapodást írt alá, köztük a mélyreható és 
átfogó szabadkereskedelmi megállapodást (DCFTA) Moldovával, Grúziával és Ukrajnával, és 
két évvel a teljes körű hatálybalépésük után az Európai Parlament úgy határozott, hogy 
értékeli e megállapodások végrehajtásának szintjét, a legközelebbi keleti partnerei és az EU-
val való egyre mélyülő kapcsolataik iránti elkötelezettségével összhangban.

A jelentés előkészítéseként, a moldovai hatóságokkal, ellenzéki vezetőkkel és civil társadalmi 
képviselőkkel, valamint az Európai Bizottság és az EGSZ képviselőivel való rendszeres és 
gyakori találkozói mellett a Külügyi Bizottság tényfeltáró küldöttséget indított Moldovába 
2018 májusában, és az elmúlt 6 hónapban megjelent három szakértői tanulmányt is rendelt, 
mégpedig a választási reformról, a társulási megállapodások végrehajtásának szintjéről és e 
végrehajtás intézményi keretéről.

A Külügyi Bizottság jelentése vegyes képet mutat a Moldovával kötött társulási megállapodás 
végrehajtásáról. Bizonyos területeken vitathatatlanul történt előrelépés, nevezetesen a 
pénzügyi ágazat javítására és ezáltal a 2014-ben leleplezett nagy mértékű banki csalás 
megismétlődése veszélyének csökkentésére tett határozott intézkedések, emellett a DCFTA 
végrehajtása révén megvalósult kétoldalú kereskedelem is meggyőzően növekedett. E 
fejleményeket azonban beárnyékolja a demokratikus normákhoz kapcsolódó alapértékek 
fokozódó visszaesése, amely értékek a társulási megállapodások alapvető részét képezik, és 
amelyek emellett a Moldovának nyújtott uniós pénzügyi segítséghez és a moldáv 
állampolgárok vízummentes rendszeréhez is kapcsolódnak.

Ebben a jelentésen a Külügyi Bizottság különösen az alábbiakkal kapcsolatos aggodalmait 
emeli ki:

1. Választások: az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet keretében működő 
Demokratikus Intézmények és Emberi Jogok Hivatalának (EBESZ/ODIHR) és a Velencei 
Bizottság ajánlásaival ellentétes választási reform, a közelmúltbeli helyhatósági választások 
kérdéses okokból és nem átlátható módon történő érvénytelenítése, az ellenzéki vezetőkre 
vagy helyi hatóságokra (nevezetesen a polgármesterekre) gyakorolt nyomás, túlzott és 
átláthatatlan pártfinanszírozás,

2. Jogállamiság: az igazságszolgáltatás függetlenségének hiánya, az üzleti érdekek és néhány 
politikai vezető által gyakorolt befolyás, a korrupció elleni harc és az egymilliárd dolláros 
banki csalásért felelős személyek bíróság elé állítása terén elért korlátozott előrelépés, a 
politikai ellenfelek, ügyvédjeik és/vagy családjaik, valamint emberijog-védők, független 
bírók, újságírók és a moldovai hatóságokat kritizálók ellen alkalmazott aránytalan 
büntetőeljárások;

3. Média és civil társadalom: a média monopolizálása és a független hírszolgálatok 
gyengülése, az új audiovizuális törvény késedelmes elfogadása, a cselekvés szabadságának 
korlátozására és a civil társadalom képviselőinek lejáratására tett kísérletek.
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Amellett, hogy a társulási megállapodással és más kétoldalú kötelezettségvállalással 
összhangban felszólítja a moldovai hatóságokat e problémák sürgős megoldására, a jelentés 
egyben felvázolja az Európai Parlament álláspontját e fejleményekre adott válaszul:

1. a makroszintű pénzügyi támogatás jövőbeli kifizetéseire vonatkozó döntéseket csak a 
tervezett parlamenti választások után lehet meghozni, azzal a feltétellel, hogy azokat a 
nemzetközileg elismert normáknak megfelelően bonyolítják le, és szakosodott nemzetközi 
testületek értékelik – ezzel kapcsolatban az Európai Parlament megismétli, hogy készen áll a 
következő parlamenti választások megfigyelésére;

2. fel kell függeszteni minden költségvetési támogatási program kifizetését is, amíg nem 
történik érdemi előrelépés a demokratikus normák terén; 

3. eközben a támogatásokat újra kell osztani a moldovai civil társadalom, valamint a 
magánágazat és a helyi hatóságok támogatására;

4. felhívja a figyelmet az EU–Moldova megállapodások felfüggesztési záradékára, 
nevezetesen a társulási megállapodás 2. és 455. cikkére, valamint a vízumliberalizációhoz 
kapcsolódó, a korrupció és a pénzmosás elleni kritériumokra. 

Végezetül, a jelentés foglalkozik a társulási megállapodás végrehajtására létrehozott 
intézményi kerettel, mind moldovai, mind uniós oldalról, az emberi erőforrás és szakértelem 
tekintetében a kapacitásra koncentrálva, a kapcsolódó jogszabályok teljes körű 
végrehajtásának és nyomon követésének biztosítása céljából. Különösen egy Moldovát 
támogató uniós csoport felállítása javasolt, ha előrelépés történik a demokratikus normák 
terén, a moldovai állam szakértői teljesítményének növelése érdekében.

Természetesen mind az EU-ban, mint Moldovában demokratikus vitát kell folytatni az EU-
Moldova kapcsolatokról. A nemzeti megfontolások és úgynevezett „geopolitikai” érvek által 
mozgatott néhány politikai álláspont példája az EU-ban azonban nem veszélyezteti a nagy 
többség abbéli meggyőződését, hogy arra kell koncentrálni, hogy mi számít az EU-nak és a 
moldovai polgároknak: a demokrácia, a jogállamiság, a jó kormányzás, illetve az emberi 
jogok és az alapvető szabadságok védelme közös értékeinek tiszteletben tartására tett 
kölcsönös kötelezettségvállalások teljesítése.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az EU és Moldova közötti társulási megállapodás végrehajtásáról
(2017/2281(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 8. cikkére és V. címére, 
különösen 21., 22., 36. és 37. cikkére, valamint az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés (EUMSZ) ötödik részére,

– tekintettel az egyrészről az Európai Unió, az Európai Atomenergia-közösség és 
tagállamaik, másrészről a Moldovai Köztársaság közötti társulási megállapodásra, 
amely 2016. július 1-jén lépett hatályba,

– tekintettel a korábbi, nevezeten a Chișinăuban tartott polgármester-választás 
eredményének érvénytelenítését követően kialakult politikai válságról szóló, 2018. 
július 5-i1, a 2017. novemberi csúcstalálkozó előkészítéseként a keleti partnerségről 
szóló, 2017. november 15-i2, a Moldovai Köztársaságnak nyújtandó makroszintű 
pénzügyi támogatásról szóló, 2017. július 4-i3, valamint a Grúziával, Moldovával és 
Ukrajnával kötött társulási megállapodásokról/mélyreható és átfogó 
szabadkereskedelmi térségekről szóló, 2016. január 21-i4 állásfoglalásaira,

– tekintettel a Moldova és az Európai Unió közötti társulási megállapodás 2017-2019 
között történő végrehajtásáról szóló moldovai nemzeti cselekvési tervre (NAPIAA),

– tekintettel az Európai Bizottság és az Európai Külügyi Szolgálat (EKSZ) a társulási 
menetrend Moldovai Köztársaság általi végrehajtásáról szóló, 2018. április 3-i közös 
szolgálati dokumentumára (SWD(2018)0094,

– tekintettel a keleti partnerség csúcstalálkozóin elfogadott együttes nyilatkozatokra, 
legutóbb a 2017. november 24-én Brüsszelben elfogadott nyilatkozatra,

– tekintettel a Külügyek Tanácsának a Moldovai Köztársaságról szóló, 2018. február 26-i 
következtetéseire,

– tekintettel az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet Demokratikus 
Intézmények és Emberi Jogok Hivatalának (EBESZ/ODIHR) és az Európa Tanács 
Velencei Bizottságának véleményeire és ajánlásaira, különösen a moldovai választási 
reformról szóló, 2018. március 15-i ajánlására,

– tekintettel az Euronest Parlamenti Közgyűlés, a keleti partnerség civil társadalmi 
fóruma és a moldovai civil társadalom más képviselőinek ajánlásaira és 
tevékenységeire,

                                               
1 Elfogadott szövegek, P8_TA(2018)0303.
2 Elfogadott szövegek, P8_TA(2017)0440.
3 Elfogadott szövegek, P8_TA(2017)0283.
4 HL L 11., 2018.1.12., 82. o.
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– tekintettel a Külügyi Bizottság küldöttségének 2018. május 3–4-i Moldovába tett 
látogatásának eredményeire,

– tekintettel a Külügyi Bizottság számára készült szakértői tanulmányokra, köztük „A 
keleti szomszédság három társult országa – Ukrajna, Grúzia és Moldova – választási 
reformjai és azok hatása a politikai fejleményekre ezen országokban” című, 2017. 
október 26-án megjelent tanulmányra1, „Az EU és Grúzia, Moldova, valamint Ukrajna 
közötti társulási megállapodás” című, 2018. június 28-án megjelent európai végrehajtás-
értékelési tanulmányra2, valamint „A Grúziával, Moldovával és Ukrajnával kötött 
társulási megállapodás végrehajtására kialakított intézményi keret” című, 2018 
júliusában megjelent összehasonlító tanulmányra3,

– tekintettel eljárási szabályzatának 52. cikkére, továbbá az Elnökök Értekezlete saját 
kezdeményezésű jelentések készítésére vonatkozó engedélyezési eljárásról szóló, 2002. 
december 12-i határozata 1. cikke (1) bekezdésének e) pontjára, valamint 3. 
mellékletére,

– tekintettel a Külügyi Bizottság jelentésére és a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság 
véleményére (A8-0000/2018),

Általános elvek és közös értékek

1. kiemeli a társulási megállapodás/mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi térség 
(AA/DCFTA) társulási megállapodás/mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi térség 
fontosságát, és üdvözli a Moldova által eddig elért előrehaladást; ragaszkodik hozzá 
ugyanakkor, hogy kiemelt prioritást kapjon az AA/DCFTA, lehetővé téve az ország 
uniós kapcsolatainak további mélyítését, minden moldáv polgár javára, valamint a 
Parlament által támogatott keleti partnerség + (EaP+) politikával összhangban további 
lehetőségek kiaknázását;

2. elismerését fejezi ki az iránt, hogy bátor ügynökök, nevezetesen azok, akik a 2014. évi 
banki csalást követően a bankszektor reformjára irányuló erőfeszítéseket vezették, 
pozitív változásokat hoztak Moldovában; felhívja a moldovai politikusokat és a teljes 
igazságszolgáltatást, hogy csatlakozzanak ezekhez az erőfeszítésekhez az ország 
megreformálása és a korrupció legyőzése érdekében, a társulási megállapodásban 
foglalt kötelezettségvállalásoknak megfelelően;

3. súlyos aggodalmát fejezi ki a demokratikus normákkal kapcsolatos visszaesés miatt 
Moldovában, ahol az üzleti érdekekkel összejátszó uralkodó politikai vezetők aláássák 
az alapvető értékeket, amelyek érvényesítésére a társulási megállapodás részeként 
Moldova is kötelezettséget vállalt, ilyen például a demokrácia – illetve a polgárok 
akaratát tiszteletben tartó tisztességes és független választások – és a jogállamiság –
illetve az igazságszolgáltatás függetlensége –, ez ellen pedig sem a politikai osztály 
nagy része, sem az igazságszolgáltatás nem lép fel; megismétli azon szándékát, hogy a 

                                               
1 „A keleti szomszédság három társult országa – Ukrajna, Grúzia és Moldova – választási reformjai és azok 
hatása a politikai fejleményekre ezen országokban” című tanulmány, Európai Parlament, 2017. október 26.
2 „Az EU és Grúzia, Moldova, valamint Ukrajna közötti társulási megállapodás” című európai végrehajtás-
értékelési tanulmány, Európai Parlament, 2018. június 28.
3 „A Grúziával, Moldovával és Ukrajnával kötött társulási megállapodás végrehajtására kialakított intézményi 
keret” című összehasonlító tanulmány, Európai Parlament, 2018 július.
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közös értékek érvényesítése iránt tett kötelezettségvállalások teljesítésére koncentrál, 
nem pedig a kétséges úgynevezett „geopolitikai” érvekre;

4. sajnálja, hogy Moldovában a demokratikus normákhoz kapcsolódó politikai feltételek 
nem teljesítése, különösen a nemzeti választási jogszabályokban a közelmúltban tett 
változtatások, valamint Dorin Chirtoacă eltávolítása Chișinău polgármesteri székéből, 
illetve Andrei Năstase megválasztásának érvénytelenítése a makroszintű pénzügyi 
támogatás (MFA) kifizetésének és az uniós költségvetési támogatás fennmaradó 
kifizetéseinek felfüggesztéséhez vezetett;

5. megismétli azon álláspontját, hogy a makroszintű pénzügyi támogatás jövőbeli 
kifizetéseire vonatkozó döntéseket csak a tervezett parlamenti választások után szabad 
meghozni, azzal a feltétellel, hogy azokat a nemzetközileg elismert normáknak 
megfelelően bonyolítják le, és szakosodott nemzetközi testületek értékelik, valamint 
hogy fel kell függeszteni minden költségvetési támogatási program kifizetését is, amíg 
nem történik érdemi előrelépés a demokratikus normák terén; eközben felhívja a 
Bizottságot és az Európai Külügyi Szolgálatot (EKSZ), hogy folytassák a támogatások 
újraelosztását a moldovai civil társadalmi szervezetek, különösen a szabad és független 
média, valamint a magánágazat és a helyi hatóságok támogatására, és hogy 
erőfeszítéseiket koordinálják más szervezetekkel, például a Nemzetközi Valutaalappal 
(IMF) a pénzügyi támogatás feltételeivel kapcsolatos nagyobb koherencia biztosítása 
érdekében;

6. emlékeztet a társulási megállapodás 2. és 455. cikkére, amelyek szerint a demokratikus 
alapelvek tiszteletben tartása a megállapodás lényeges elemét képezi, amely megsértése 
esetén a megállapodáshoz kapcsolódó jogok felfüggesztéséhez is vezethet; emlékeztet 
emellett a vízumliberalizációs politikához kapcsolódó, a korrupció és a pénzmosás 
elleni kritériumokra is;

Politikai párbeszéd és reform, együttműködés a közös kül- és biztonságpolitika (KKBP) 
terén

7. sürgeti a moldovai hatóságokat az új audiovizuális törvény gyors elfogadására és teljes 
körű végrehajtására a média szabadságára és a pluralizmusra vonatkozó európai 
normákkal összhangban, az Európai Bizottság és a Velencei Bizottság ajánlásának 
megfelelően; hangsúlyozza az új audiovizuális törvény végső elfogadása előtt a civil 
társadalommal és a független médiával való érdemi konzultáció, valamint a 
médiapluralizmust esetlegesen aláásó minden tényező kiiktatásának fontosságát;

8. üdvözli a KKBP terén megvalósuló jó együttműködést és a közös biztonság- és 
védelempolitikai (KBVP) missziókban és műveletekben való jelképes részvételt; 
tudomásul veszi egy új védelmi stratégiai és cselekvési terv (2017-2021) elfogadását, 
miután Moldova elnöke visszavonta a nemzeti biztonsági stratégiát;

9. elismerését fejezi ki a moldovai hatóságoknak a Tiraszpollal való kapcsolatok fokozatos 
javulása miatt, különösen a Gura Bîcului-Bîcioc híd megnyitásával és további hat 
jegyzőkönyv aláírásával, a Dnyeszter folyó mindkét oldalán élő emberek életében 
javulást hozva ezzel; ösztönzi a hatóságokat, hogy továbbra is tartsák fenn a részvétel e 
szintjét; felhívja a moldovai hatóságokat további erőfeszítésekre a Gagauzia különleges 
jogállásáról szóló törvény gyors és végleges elfogadásának biztosítására;
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Jogállamiság és jó kormányzás

10. sürgeti a hatóságokat az igazságszolgáltatás és a szakosodott korrupcióellenes 
intézmények, köztük az Ügyészek Legfelsőbb Tanácsa, az Országos Feddhetetlenségi 
Hatóság és a Vagyonvisszaszerzési Ügynökség függetlenségének biztosítására, 
nevezetesen megfelelő források elosztásának fenntartása és független toborzási 
szakértők részvételével átlátható kiválasztási eljárások biztosítása révén;

11. az első és második Kroll-jelentés eredményei és ajánlásai alapján megismétli a 2014-
ben leleplezett egy milliárd USD értékű banki csalásért felelős személyek gyors bíróság 
elé állítására, valamint az ellopott vagyon visszaszerzésére irányuló felhívását;

12. felszólít a vezető politikusok és igazgatási vezetők egyéni vagyonára vonatkozó 
elektronikus nyilatkozatok közvetlen online elérhetőségének lehetővé tételére, Ukrajna 
példáját követve;

13. felhívja a moldovai hatóságokat, hogy tartsák tiszteletben a nemzetközi elveket és a 
bevált gyakorlatokat, amelyek biztosítják a civil társadalom számára kedvező 
környezetet; különösen azt várja el, hogy jövőbeli jogszabályok ne csökkentsék a 
moldovai nem kormányzati szervezeteknek nyújtott támogatást;

Az emberi jogok és alapvető szabadságok tiszteletben tartása

14. aggodalmát fejezi ki az ország civil társadalma életterének további csökkenésére utaló 
jelek miatt, és felhívja a hatóságokat, hogy azonnal állítsák le a jogtalan és aránytalan 
bűnügyi eljárásokat a politikai ellenzék, ügyvédjeik és/vagy családjaik ellen; különös 
aggodalmát fejezi ki az emberijog-védők, független bírók, például Domnica Manole és 
Gheorghe Balan, újságírók és a kormány vagy a Moldovai Demokrata Párt elnökét 
kritizálók elleni eljárások miatt;

15. üdvözli a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó új nemzeti stratégia elfogadását 2017-
ben, és felhívja a hatóságokat annak teljes körű végrehajtásának biztosítására;

16. felhívja a hatóságokat, hogy jelentősen fokozzák az emberi jogok és az alapvető 
szabadságok főleg a kiszolgáltatott csoportok esetében történő érvényesítését a 
gyűlöletbeszéd és az LMBTQI-személyek, a fogyatékossággal élő személyek és a 
kisebbségek, például a roma népesség megkülönböztetése elleni küzdelem révén;

Energia és az együttműködés más területei

17. üdvözli az energiatörvény 2017. évi kihirdetését, amely további lépés a harmadik 
energiaügyi csomag átültetése felé;

18. határozottabb cselekvésre hív fel a környezetvédelem terén, különösen a Dnyeszter 
folyóból származó víz kezelése, valamint az éghajlatváltozás, különösen a jogszabályok 
végrehajtása és koordinálása tekintetében;

Intézményi rendelkezések

°
° °
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19. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az ajánlást a Tanácsnak, az Európai Bizottságnak és 
a Bizottság alelnökének/az Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselőjének, valamint 
az Moldovai Köztársaság elnökének, kormányának és parlamentjének.
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