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CS Jednotná v rozmanitosti CS

14.10.2020 A9-0166/1

Pozměňovací návrh 1
Emmanuel Maurel
za skupinu GUE/NGL

Zpráva A9-0166/2020
Dragoş Tudorache
Provádění dohody o přidružení mezi EU a Moldavskou republikou
(2019/2201(INI))

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že EU 
a Moldavská republika se dohodou 
o přidružení a o prohloubené a komplexní 
zóně volného obchodu zavázaly prosazovat 
politické přidružení a dosáhnout 
hospodářské integrace a Moldavská 
republika se zavázala začlenit acquis EU 
do svých právních předpisů a postupů ve 
velkém počtu oblastí; vzhledem k tomu, že 
za účelem podpory tohoto úsilí se Unie 
zavázala poskytnout Moldavské republice 
významnou finanční a rozpočtovou pomoc 
pod podmínkou, že budou dodržovány 
základní evropské hodnoty a zásady, jako 
jsou právní stát, lidská a demokratická 
práva, a že bude zaručen boj proti korupci, 
organizované trestné činnosti, praní peněz, 
oligarchickým strukturám a nepotismu; 
vzhledem k tomu, že pokud dojde 
k závažnému porušení těchto hodnot 
a zásad, je možné spolupráci zastavit;

A. vzhledem k tomu, že EU 
a Moldavská republika se dohodou 
o přidružení a o prohloubené a komplexní 
zóně volného obchodu zavázaly prosazovat 
politické přidružení a úzkou hospodářskou 
spolupráci a Moldavská republika se 
zavázala začlenit acquis EU do svých 
právních předpisů a postupů ve velkém 
počtu oblastí; vzhledem k tomu, že za 
účelem podpory tohoto úsilí se Unie 
zavázala k plnohodnotné spolupráci, 
včetně poskytnutí významné finanční 
a rozpočtové pomoci Moldavské republice 
pod podmínkou, že budou dodržovány 
základní evropské hodnoty a zásady, jako 
jsou právní stát, lidská a demokratická 
práva, a že bude zaručen boj proti korupci, 
organizované trestné činnosti, praní peněz, 
oligarchickým strukturám a nepotismu; 
vzhledem k tomu, že pokud dojde 
k závažnému porušení těchto hodnot 
a zásad, je možné spolupráci zastavit;
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14.10.2020 A9-0166/2

Pozměňovací návrh 2
Emmanuel Maurel
za skupinu GUE/NGL

Zpráva A9-0166/2020
Dragoş Tudorache
Provádění dohody o přidružení mezi EU a Moldavskou republikou
(2019/2201(INI))

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. připomíná, že společné hodnoty, na 
nichž je Unie postavena, totiž demokracie, 
dodržování lidských práv a základních 
svobod a právní stát, jsou rovněž základem 
politického přidružování a hospodářské 
integrace mezi Unií a Moldavskou 
republikou; znovu potvrzuje závazek Unie 
podporovat evropskou cestu Moldavské 
republiky prostřednictvím politického 
přidružení, hospodářské integrace 
a příslušných reforem; konstatuje, že 
dohoda o přidružení a prohloubené 
a komplexní zóně volného obchodu má 
i nadále prvořadý význam pro rozvoj 
Moldavské republiky, zejména v současné 
výjimečné době, a oceňuje trvalé zapojení 
moldavské společnosti a orgánů do tohoto 
procesu; připomíná však, že je třeba 
dosáhnout dalšího pokroku v jejich 
provádění s cílem využít plně jejich 
potenciálu a přínosů, zejména se 
zaměřením na nezávislost státních institucí, 
jejich odolnost vůči vlivu oligarchů, boj 
proti korupci, na justici, posílení právního 
státu a zlepšování životních podmínek 
občanů; zdůrazňuje, že dohoda 
o přidružení a prohloubené a komplexní 
zóně volného obchodu byla hlavním 
vektorem podněcování a podpory procesu 
strukturálních reforem, demokracie 
a právního státu;

1. připomíná, že společné hodnoty, na 
nichž je Unie postavena, totiž demokracie, 
dodržování lidských práv a základních 
svobod a právní stát, jsou rovněž základem 
politického přidružování a hospodářské 
spolupráce mezi Unií a Moldavskou 
republikou; znovu potvrzuje závazek Unie 
podporovat evropskou cestu Moldavské 
republiky prostřednictvím politického 
přidružení, hospodářské spolupráce 
a příslušných reforem; konstatuje, že 
dohoda o přidružení a prohloubené 
a komplexní zóně volného obchodu má 
i nadále prvořadý význam pro rozvoj 
Moldavské republiky, zejména v současné 
výjimečné době, a oceňuje trvalé zapojení 
moldavské společnosti a orgánů do tohoto 
procesu; připomíná však, že je třeba 
dosáhnout dalšího pokroku v jejich 
provádění s cílem využít plně jejich 
potenciálu a přínosů, zejména se 
zaměřením na nezávislost státních institucí, 
jejich odolnost vůči vlivu oligarchů, boj 
proti korupci, na justici, posílení právního 
státu a zlepšování životních podmínek 
občanů; zdůrazňuje, že dohoda 
o přidružení a prohloubené a komplexní 
zóně volného obchodu byla hlavním 
vektorem podněcování a podpory procesu 
strukturálních reforem, demokracie 
a právního státu;
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14.10.2020 A9-0166/3

Pozměňovací návrh 3
Emmanuel Maurel
za skupinu GUE/NGL

Zpráva A9-0166/2020
Dragoş Tudorache
Provádění dohody o přidružení mezi EU a Moldavskou republikou
(2019/2201(INI))

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vítá všechny záměry týkající se užší 
politické, lidské a hospodářské integrace 
s Unií v souladu se zásadou diferenciace 
a na základě výkonnosti, výsledků a ambicí 
orgánů a společnosti Moldavské republiky;

2. vítá všechny záměry týkající se užší 
politické, lidské a hospodářské spolupráce 
s Unií v souladu se zásadou diferenciace 
a na základě výkonnosti, výsledků a ambicí 
orgánů a společnosti Moldavské republiky;
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14.10.2020 A9-0166/4

Pozměňovací návrh 4
Emmanuel Maurel
za skupinu GUE/NGL

Zpráva A9-0166/2020
Dragoş Tudorache
Provádění dohody o přidružení mezi EU a Moldavskou republikou
(2019/2201(INI))

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. oceňuje úsilí vynaložené 
moldavskými orgány při provádění 
doporučení uvedených ve výročních 
zprávách o mechanismu pro zrušení 
vízové povinnosti; doporučuje pokračovat 
v uplatňování referenčních kritérií 
v souvislosti s politikou uvolnění vízového 
režimu a vyzývá orgány, aby pokračovaly 
v úsilí o splnění referenčních kritérií pro 
uvolnění vízového režimu, zejména 
v oblasti boje proti korupci, posílení 
soudnictví, uplatňování právních předpisů 
proti praní peněz a přijetí konkrétních 
opatření k řešení nárůstu 
neodůvodněných žádostí o azyl; v této 
souvislosti je znepokojen nárůstem počtu 
moldavských státních příslušníků, u nichž 
bylo zjištěno, že neoprávněně pobývají 
v schengenském prostoru+ (zvýšení 
o 47 %) a nárůstem počtu žádostí o azyl 
(zvýšení o 48 %); naléhavě vyzývá 
moldavské orgány, aby dále prováděly 
závazky přijaté v souvislosti s uvolněním 
vízového režimu pro schengenský prostor 
v oblasti účinného řízení migrace a aby 
v Moldavské republice zajistily azyl pro 
žadatele ze třetích zemí;

vypouští se
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14.10.2020 A9-0166/5

Pozměňovací návrh 5
Emmanuel Maurel
za skupinu GUE/NGL

Zpráva A9-0166/2020
Dragoş Tudorache
Provádění dohody o přidružení mezi EU a Moldavskou republikou
(2019/2201(INI))

Návrh usnesení
Bod 27

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. vyjadřuje politování nad 
postupným odklonem současné vlády 
v Kišiněvě od evropského směřování na 
úkor demokratických ambicí země 
a naléhavě vyzývá všechny proevropské 
politické strany, aby prostřednictvím 
dialogu nalezly řešení s cílem zajistit 
kontinuitu procesu evropské integrace 
Moldavské republiky a plně využít všech 
výhod, které nabízí dohoda o přidružení 
a prohloubené a komplexní zóně volného 
obchodu;

27. bere na vědomí postupný odklon 
současné vlády v Kišiněvě od evropského 
směřování; vyzývá k důkladné analýze 
důvodů tohoto vývoje a k sebekritickému 
posouzení politik EU, které k němu mohly 
přispět;
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14.10.2020 A9-0166/6

Pozměňovací návrh 6
Emmanuel Maurel
za skupinu GUE/NGL

Zpráva A9-0166/2020
Dragoş Tudorache
Provádění dohody o přidružení mezi EU a Moldavskou republikou
(2019/2201(INI))

Návrh usnesení
Bod 35

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

35. vítá účast Moldavské republiky na 
misích a operacích společné bezpečnostní 
a obranné politiky (SBOP) v rámci šetření 
kybernetické bezpečnosti 
a kyberkriminality, jakož i spolupráci 
Moldavské republiky s organizací NATO 
a skutečnost, že se připojila k prohlášením 
EU o SZBP; vyzývá orgány EU, aby 
Moldavskou republiku zahrnuly do nových 
forem spolupráce v oblasti vyšetřování 
kybernetické bezpečnosti, hybridních 
hrozeb a kyberkriminality;

35. vítá účast Moldavské republiky na 
misích a operacích společné bezpečnostní 
a obranné politiky (SBOP) v rámci šetření 
kybernetické bezpečnosti 
a kyberkriminality a skutečnost, že se 
připojila k prohlášením EU o SZBP; 
vyzývá orgány EU, aby Moldavskou 
republiku zahrnuly do nových forem 
spolupráce v oblasti vyšetřování 
kybernetické bezpečnosti, hybridních 
hrozeb a kyberkriminality;
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