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Tarkistus 1
Emmanuel Maurel
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Mietintö A9-0166/2020
Dragoş Tudorache
EU:n ja Moldovan assosiaatiosopimuksen täytäntöönpano
(2019/2201(INI))

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A. ottaa huomioon, että EU ja 
Moldovan tasavalta sitoutuivat 
assosiaatiosopimuksen / pitkälle menevän 
ja laaja-alaisen vapaakauppa-alueen kautta 
edistämään poliittista assosiaatiota ja 
taloudellista yhdentymistä ja että 
Moldovan tasavalta sitoutui sisällyttämään 
EU:n säännöstön omiin lakeihinsa ja 
käytäntöihinsä monilla aloilla; ottaa 
huomioon, että tukeakseen näitä 
pyrkimyksiä unioni sitoutui antamaan 
Moldovan tasavallalle huomattavaa 
taloudellista ja budjettitukea edellyttäen, 
että kunnioitetaan keskeisiä eurooppalaisia 
arvoja ja periaatteita, kuten 
oikeusvaltioperiaatetta, ihmisoikeuksia ja 
demokraattisia oikeuksia, ja taataan 
korruption, järjestäytyneen rikollisuuden, 
rahanpesun, oligarkkisten rakenteiden ja 
nepotismin torjunta; toteaa, että jos 
tapahtuu vakavaa taantumista, yhteistyö 
voidaan lopettaa;

A. ottaa huomioon, että EU ja 
Moldovan tasavalta sitoutuivat 
assosiaatiosopimuksen / pitkälle menevän 
ja laaja-alaisen vapaakauppa-alueen kautta 
edistämään poliittista assosiaatiota ja 
tiivistä taloudellista yhteistyötä ja että 
Moldovan tasavalta sitoutui sisällyttämään 
EU:n säännöstön omiin lakeihinsa ja 
käytäntöihinsä monilla aloilla; ottaa 
huomioon, että tukeakseen näitä 
pyrkimyksiä unioni sitoutui täysimittaiseen 
yhteistyöhön, mukaan luettuna 
taloudellisen ja budjettituen antaminen 
Moldovan tasavallalle, edellyttäen, että 
kunnioitetaan keskeisiä eurooppalaisia 
arvoja ja periaatteita, kuten 
oikeusvaltioperiaatetta, ihmisoikeuksia ja 
demokraattisia oikeuksia, ja taataan 
korruption, järjestäytyneen rikollisuuden, 
rahanpesun, oligarkkisten rakenteiden ja 
nepotismin torjunta; toteaa, että jos 
tapahtuu vakavaa taantumista, yhteistyö 
voidaan lopettaa;
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Dragoş Tudorache
EU:n ja Moldovan assosiaatiosopimuksen täytäntöönpano
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Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. muistuttaa, että unionin perustana 
olevat yhteiset arvot eli demokratia, 
ihmisoikeuksien ja perusvapauksien 
kunnioittaminen sekä oikeusvaltioperiaate 
ovat keskeisiä myös tähän sopimukseen 
perustuvassa unionin ja Moldovan 
tasavallan poliittisessa assosiaatiossa ja 
taloudellisessa yhdentymisessä; vahvistaa, 
että unioni on sitoutunut tukemaan 
Moldovan tasavallan lähentymistä unioniin 
poliittisen assosiaation, taloudellisen 
yhdentymisen ja vastaavien uudistusten 
avulla; panee merkille, että 
assosiaatiosopimus / pitkälle menevä ja 
laaja-alainen vapaakauppa-alue on edelleen 
ensisijaisen tärkeä Moldovan tasavallan 
kehitykselle erityisesti nykyisinä 
poikkeuksellisina aikoina, ja antaa 
tunnustusta Moldovan yhteiskunnan ja 
viranomaisten jatkuvalle sitoutumiselle 
tähän prosessiin; muistuttaa kuitenkin, että 
sen täytäntöönpanossa on edistyttävä 
edelleen, jotta voidaan saada sen koko 
potentiaali ja kaikki hyödyt erityisesti 
keskittymällä valtion instituutioiden 
riippumattomuuteen, niiden kykyyn torjua 
oligarkkien vaikutusta, korruption 
torjuntaan, oikeudenmukaisuuteen, 
oikeusvaltion vahvistamiseen ja 
kansalaisten elinolojen parantamiseen; 
korostaa, että assosiaatiosopimus / pitkälle 
menevä ja laaja-alainen vapaakauppa-alue 

1. muistuttaa, että unionin perustana 
olevat yhteiset arvot eli demokratia, 
ihmisoikeuksien ja perusvapauksien 
kunnioittaminen sekä oikeusvaltioperiaate 
ovat keskeisiä myös tähän sopimukseen 
perustuvassa unionin ja Moldovan 
tasavallan poliittisessa assosiaatiossa ja 
taloudellisessa yhteistyössä; vahvistaa, että 
unioni on sitoutunut tukemaan Moldovan 
tasavallan lähentymistä unioniin poliittisen 
assosiaation, taloudellisen yhteistyön ja 
vastaavien uudistusten avulla; panee 
merkille, että assosiaatiosopimus / pitkälle 
menevä ja laaja-alainen vapaakauppa-alue 
on edelleen ensisijaisen tärkeä Moldovan 
tasavallan kehitykselle erityisesti nykyisinä 
poikkeuksellisina aikoina, ja antaa 
tunnustusta Moldovan yhteiskunnan ja 
viranomaisten jatkuvalle sitoutumiselle 
tähän prosessiin; muistuttaa kuitenkin, että 
sen täytäntöönpanossa on edistyttävä 
edelleen, jotta voidaan saada sen koko 
potentiaali ja kaikki hyödyt erityisesti 
keskittymällä valtion instituutioiden 
riippumattomuuteen, niiden kykyyn torjua 
oligarkkien vaikutusta, korruption 
torjuntaan, oikeudenmukaisuuteen, 
oikeusvaltion vahvistamiseen ja 
kansalaisten elinolojen parantamiseen; 
korostaa, että assosiaatiosopimus / pitkälle 
menevä ja laaja-alainen vapaakauppa-alue 
oli tärkein rakenneuudistuksia, 
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oli tärkein rakenneuudistuksia, 
demokratiaa ja oikeusvaltioperiaatetta 
edistävä ja tukeva tekijä;

demokratiaa ja oikeusvaltioperiaatetta 
edistävä ja tukeva tekijä;
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Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. suhtautuu myönteisesti kaikkiin 
aikomuksiin tiivistää poliittista, inhimillistä 
ja taloudellista yhdentymistä unioniin 
eriyttämisperiaatteen mukaisesti ja 
Moldovan tasavallan viranomaisten ja 
yhteiskunnan suoriutumisen, tulosten ja 
toiveiden perusteella;

2. suhtautuu myönteisesti kaikkiin 
aikomuksiin tiivistää poliittista, inhimillistä 
ja taloudellista yhteistyötä unioniin 
eriyttämisperiaatteen mukaisesti ja 
Moldovan tasavallan viranomaisten ja 
yhteiskunnan suoriutumisen, tulosten ja 
toiveiden perusteella;
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Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. antaa tunnustusta Moldovan 
viranomaisten pyrkimyksille panna 
täytäntöön viisumivapauden 
keskeyttämismekanismia koskevissa 
vuotuisissa kertomuksissa esitetyt 
suositukset; suosittelee viisumivapautta 
koskevien arviointiperusteiden 
täytäntöönpanon jatkamista ja kehottaa 
viranomaisia jatkamaan ponnistelujaan 
viisumivapautta koskevien 
arviointiperusteiden täyttämiseksi 
erityisesti korruption torjunnan alalla, 
vahvistamaan oikeuslaitosta, soveltamaan 
rahanpesun vastaista lainsäädäntöä ja 
ryhtymään konkreettisiin toimiin 
perusteettomien turvapaikkahakemusten 
määrän kasvun rajoittamiseksi; on tässä 
yhteydessä huolissaan Schengen+ -
alueella laittomasti oleskelevien 
Moldovan kansalaisten määrän kasvusta 
(47 prosentin kasvu) ja 
turvapaikkahakemusten määrän kasvusta 
(48 prosentin kasvu); kehottaa Moldovan 
viranomaisia jatkamaan Schengen-alueen 
viisumivapauden yhteydessä annettujen 
sitoumusten täytäntöönpanoa 
muuttoliikkeen tehokkaan hallinnan 
alalla ja varmistamaan kolmansien 
maiden hakijoiden turvapaikkaoikeudet 
Moldovan tasavallassa;

Poistetaan.
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Päätöslauselmaesitys
27 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27. pitää valitettavana, että Moldovan 
nykyinen hallitus on vähitellen etääntynyt 
Euroopan unioniin vievältä tieltä, mikä 
haittaa maan demokraattisia pyrkimyksiä, 
ja kehottaa kaikkia EU-myönteisiä 
poliittisia puolueita etsimään ratkaisuja 
vuoropuhelun avulla, jotta voidaan 
varmistaa Moldovan tasavallan EU:n 
yhdentymisprosessin jatkuvuus ja 
hyödyntää täysimääräisesti kaikkia 
assosiaatiosopimuksen / pitkälle menevän 
ja laaja-alaisen vapaakauppa-alueen 
tarjoamia etuja;

27. panee merkille, että Moldovan 
nykyinen hallitus on vähitellen etääntynyt 
Euroopan unioniin vievältä tieltä; kehottaa 
analysoimaan perusteellisesti tämän 
kehityksen syitä ja arvioimaan 
itsekriittisesti siihen mahdollisesti 
vaikuttaneita EU:n politiikkoja;
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Päätöslauselmaesitys
35 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

35. pitää myönteisenä Moldovan 
tasavallan osallistumista yhteisen 
turvallisuus- ja puolustuspolitiikan (YTPP) 
tehtäviin ja operaatioihin ja 
kyberturvallisuutta ja -rikollisuutta 
koskeviin tutkimuksiin sekä Moldovan 
tasavallan yhteistyötä Naton kanssa ja sen 
EU:n YUTP-julkilausumien noudattamista; 
kehottaa EU:n toimielimiä ottamaan 
Moldovan tasavallan mukaan uusiin 
yhteistyömuotoihin, jotka koskevat 
kyberturvallisuutta, hybridiuhkia ja 
kyberrikollisuuden tutkintaa;

35. pitää myönteisenä Moldovan 
tasavallan osallistumista yhteisen 
turvallisuus- ja puolustuspolitiikan (YTPP) 
tehtäviin ja operaatioihin ja 
kyberturvallisuutta ja -rikollisuutta 
koskeviin tutkimuksiin sekä sen EU:n 
YUTP-julkilausumien noudattamista; 
kehottaa EU:n toimielimiä ottamaan 
Moldovan tasavallan mukaan uusiin 
yhteistyömuotoihin, jotka koskevat 
kyberturvallisuutta, hybridiuhkia ja 
kyberrikollisuuden tutkintaa;
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