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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

A. arvestades, et EL ja Moldova 
Vabariik on pühendunud edendama 
poliitilist seotust ja saavutama 
majanduslikku integratsiooni ning 
Moldova Vabariik võttis endale 
assotsieerimislepinguga / põhjaliku ja 
laiaulatusliku vabakaubanduslepinguga 
kohustuse liidu õigustiku ülevõtmiseks 
oma seadustesse ja tavadesse paljudes 
valdkondades; arvestades, et nende 
pingutuste toetamiseks kohustus liit andma 
Moldova Vabariigile märkimisväärset 
rahalist ja eelarvelist abi, tingimusel et 
austatakse Euroopa põhiväärtusi ja 
põhimõtteid, nagu õigusriik, inimõigused 
ja demokraatlikud õigused, ning et 
korruptsiooni, organiseeritud kuritegevuse, 
rahapesu, oligarhiliste struktuuride ja 
onupojapoliitika vastane võitlus on 
tagatud; arvestades, et tõsise tagasilöögi 
korral võib koostöö tagasi pöörata;

A. arvestades, et EL ja Moldova 
Vabariik on pühendunud edendama 
poliitilist seotust ja tihedat 
majanduskoostööd ning Moldova Vabariik 
võttis endale assotsieerimislepinguga / 
põhjaliku ja laiaulatusliku 
vabakaubanduslepinguga kohustuse liidu 
õigustiku ülevõtmiseks oma seadustesse ja 
tavadesse paljudes valdkondades; 
arvestades, et nende pingutuste toetamiseks 
kohustus liit tegema täieulatuslikku 
koostööd, muu hulgas andma Moldova 
Vabariigile rahalist ja eelarvelist abi, 
tingimusel et austatakse Euroopa 
põhiväärtusi ja põhimõtteid, nagu 
õigusriik, inimõigused ja demokraatlikud 
õigused, ning et korruptsiooni, 
organiseeritud kuritegevuse, rahapesu, 
oligarhiliste struktuuride ja 
onupojapoliitika vastane võitlus on 
tagatud; arvestades, et tõsise tagasilöögi 
korral võib koostöö tagasi pöörata;
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1. tuletab meelde, et väärtused, millele 
liit tugineb, nimelt demokraatia, 
inimõiguste ja põhivabaduste austamine 
ning õigusriigi põhimõte, on ka liidu ja 
Moldova Vabariigi lepingu kohase 
poliitilise assotsieerimise ja 
majandusintegratsiooni keskmes; kinnitab 
veel kord liidu pühendumust toetada 
Moldova Vabariigi liikumist Euroopa 
suunas poliitilise assotsieerimise, 
majandusintegratsiooni ja vastavate 
reformide kaudu; märgib, et 
assotsieerimisleping / põhjalik ja 
laiaulatuslik vabakaubandusleping on 
jätkuvalt esmatähtis Moldova Vabariigi 
arenguks, eelkõige praegusel erakorralisel 
ajal, ja peab kiiduväärseks Moldova 
ühiskonna ja ametiasutuste jätkuvat 
osalemist selles protsessis; tuletab siiski 
meelde, et vaja on edasist arengut selle 
rakendamisel, et kasutada täielikult ära 
selle potentsiaali ja eeliseid, keskendudes 
eelkõige riigiasutuste sõltumatusele, nende 
vastupanuvõimele oligarhide mõju vastu, 
korruptsioonivastasele võitlusele, 
õiglusele, õigusriigi tugevdamisele ja 
kodanike elutingimuste parandamisele; 
rõhutab, et assotsieerimisleping / põhjalik 
ja laiaulatuslik vabakaubandusleping oli 
peamine struktuurireformide, demokraatia 
ja õigusriigi põhimõtte edendaja ja toetaja;

1. tuletab meelde, et väärtused, millele 
liit tugineb, nimelt demokraatia, 
inimõiguste ja põhivabaduste austamine 
ning õigusriigi põhimõte, on ka liidu ja 
Moldova Vabariigi lepingu kohase 
poliitilise assotsieerimise ja 
majanduskoostöö keskmes; kinnitab veel 
kord liidu pühendumust toetada Moldova 
Vabariigi liikumist Euroopa suunas 
poliitilise assotsieerimise, 
majanduskoostöö ja vastavate reformide 
kaudu; märgib, et assotsieerimisleping / 
põhjalik ja laiaulatuslik 
vabakaubandusleping on jätkuvalt 
esmatähtis Moldova Vabariigi arenguks, 
eelkõige praegusel erakorralisel ajal, ja 
peab kiiduväärseks Moldova ühiskonna ja 
ametiasutuste jätkuvat osalemist selles 
protsessis; tuletab siiski meelde, et vaja on 
edasist arengut selle rakendamisel, et 
kasutada täielikult ära selle potentsiaali ja 
eeliseid, keskendudes eelkõige riigiasutuste 
sõltumatusele, nende vastupanuvõimele 
oligarhide mõju vastu, 
korruptsioonivastasele võitlusele, 
õiglusele, õigusriigi tugevdamisele ja 
kodanike elutingimuste parandamisele; 
rõhutab, et assotsieerimisleping / põhjalik 
ja laiaulatuslik vabakaubandusleping oli 
peamine struktuurireformide, demokraatia 
ja õigusriigi põhimõtte edendaja ja toetaja;
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2. peab kiiduväärseks kõiki kavatsusi 
liikuda suurema poliitilise, inimliku ja 
majandusliku integratsiooni poole liiduga 
vastavalt diferentseerimise põhimõttele 
ning põhinedes Moldova Vabariigi 
ametiasutuste ja ühiskonna saavutustel, 
tulemustel ja püüdlustel;

2. peab kiiduväärseks kõiki kavatsusi 
liikuda suurema poliitilise, inimliku ja 
majandusliku koostöö poole liiduga 
vastavalt diferentseerimise põhimõttele 
ning põhinedes Moldova Vabariigi 
ametiasutuste ja ühiskonna saavutustel, 
tulemustel ja püüdlustel;
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17. tunnustab Moldova ametiasutuste 
pingutusi iga-aastases viisanõudest 
vabastamise mehhanismi aruandes 
esitatud soovituste rakendamisel; soovitab 
jätkata viisavabaduse poliitikaga seotud 
kriteeriumide rakendamist ning kutsub 
ametiasutusi üles jätkama pingutusi 
nende kriteeriumide täitmiseks, eriti 
korruptsioonivastases võitluses, 
tugevdama kohtusüsteemi, kohaldama 
rahapesuvastaseid õigusakte ja võtma 
konkreetseid meetmeid põhjendamatute 
varjupaigataotluste suurenemise vastu 
võitlemiseks; on sellega seoses mures 
Schengeni+ piirkonnas ebaseaduslikult 
viibivate Moldova kodanike arvu kasvu 
pärast (tõus 47 %) ja varjupaigataotluste 
arvu suurenemise (tõus 48 %) pärast; 
nõuab tungivalt, et Moldova ametivõimud 
jätkaksid Schengeni ala liberaliseeritud 
viisarežiimi kontekstis võetud kohustuste 
täitmist, tagades tõhusa rändehalduse ja 
varjupaigaõigused Moldova Vabariigis 
kolmandate riikide taotlejatele;

välja jäetud
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27. taunib Chişinău praeguse valitsuse 
Euroopast kaugenemist riigi demokraatlike 
püüdluste kahjuks ja nõuab tungivalt, et 
euroopameelsed erakonnad leiaksid 
dialoogi kaudu lahendusi, et tagada 
Euroopa integratsiooniprotsessi 
järjepidevus Moldova Vabariigis ja saada 
täielikult kasu kõikidest 
assotsieerimislepingu / põhjaliku ja 
laiaulatusliku vabakaubanduslepingu 
pakutavatest eelistest;

27. märgib Chişinău praeguse valitsuse 
Euroopast kaugenemist; nõuab sellise 
arengu põhjuste põhjalikku analüüsi ja 
enesekriitilist hinnangut ELi 
poliitikavaldkondadele, mis võisid sellele 
kaasa aidata;
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35. väljendab heameelt Moldova 
Vabariigi osalemise üle ühise julgeoleku- 
ja kaitsepoliitika missioonidel ja 
operatsioonidel, küberturvalisuse ja 
küberkuritegude uurimisel ning Moldova 
Vabariigi koostöö üle NATOga ja selle 
üle, et Moldova järgib ELi ÜVJP 
deklaratsioone; kutsub ELi institutsioone 
üles kaasama Moldova Vabariiki 
küberturvalisust, hübriidohtusid ja 
küberkuritegude uurimist käsitlevatesse 
uutesse koostöövormidesse;

35. väljendab heameelt Moldova 
Vabariigi osalemise üle ühise julgeoleku- 
ja kaitsepoliitika missioonidel ja 
operatsioonidel, küberturvalisuse ja 
küberkuritegude uurimisel ning selle üle, et 
Moldova järgib ELi ÜVJP deklaratsioone; 
kutsub ELi institutsioone üles kaasama 
Moldova Vabariiki küberturvalisust, 
hübriidohtusid ja küberkuritegude uurimist 
käsitlevatesse uutesse koostöövormidesse;
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