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14.10.2020 A9-0166/1

Grozījums Nr. 1
Emmanuel Maurel
GUE/NGL grupas vārdā

Ziņojums A9-0166/2020
Dragoş Tudorache
Ziņojums par ES un Moldovas Republikas asociācijas nolīguma īstenošanu
(2019/2201(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
A apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

A. tā kā atbilstoši asociācijas 
nolīgumam / padziļinātai un visaptverošai 
brīvās tirdzniecības zonai ES un Moldovas 
Republika apņēmās veicināt politisko 
asociāciju un panākt ekonomisko 
integrāciju un Moldovas Republika 
apņēmās iekļaut ES acquis savos tiesību 
aktos un praksē daudzās jomās; tā kā, lai 
atbalstītu šos centienus, Savienība apņēmās 
sniegt Moldovas Republikai nozīmīgu 
finansiālu un budžeta palīdzību ar 
nosacījumu, ka tiek ievērotas tādas Eiropas 
pamatvērtības un pamatprincipi kā 
tiesiskums, cilvēktiesības un demokrātiskās 
tiesības un ka tiek garantēta cīņa pret 
korupciju, organizēto noziedzību, 
nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, 
oligarhiskām struktūrām un nepotismu; tā 
kā, situācijai nopietni regresējot, sadarbība 
var mazināties;

A. tā kā atbilstoši asociācijas 
nolīgumam / padziļinātai un visaptverošai 
brīvās tirdzniecības zonai ES un Moldovas 
Republika apņēmās veicināt politisko 
asociāciju un ciešu ekonomisko sadarbību 
un Moldovas Republika apņēmās iekļaut 
ES acquis savos tiesību aktos un praksē 
daudzās jomās; tā kā, lai atbalstītu šos 
centienus, Savienība apņēmās nodrošināt 
pilnvērtīgu sadarbību ar Moldovas 
Republiku, arī sniegt nozīmīgu finansiālu 
un budžeta palīdzību, ar nosacījumu, ka 
tiek ievērotas tādas Eiropas pamatvērtības 
un pamatprincipi kā tiesiskums, 
cilvēktiesības un demokrātiskās tiesības un 
ka tiek garantēta cīņa pret korupciju, 
organizēto noziedzību, nelikumīgi iegūtu 
līdzekļu legalizēšanu, oligarhiskām 
struktūrām un nepotismu; tā kā, situācijai 
nopietni regresējot, sadarbība var 
mazināties;
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Grozījums Nr. 2
Emmanuel Maurel
GUE/NGL grupas vārdā

Ziņojums A9-0166/2020
Dragoş Tudorache
Ziņojums par ES un Moldovas Republikas asociācijas nolīguma īstenošanu
(2019/2201(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. atgādina, ka kopīgās vērtības, uz 
kurām pamatojas Savienība, proti, 
demokrātija, cilvēktiesību un pamatbrīvību 
ievērošana un tiesiskums, ir pamats arī 
Savienības un Moldovas Republikas 
politiskajai asociācijai un ekonomiskajai 
integrācijai; atkārtoti apstiprina Savienības 
apņemšanos atbalstīt Moldovas Republikas 
virzību uz Eiropu ar politiskās asociācijas, 
ekonomiskās integrācijas un attiecīgo 
reformu palīdzību; norāda, ka asociācijas 
nolīgumam / padziļinātai un visaptverošai 
brīvās tirdzniecības zonai joprojām ir ļoti 
liela nozīme Moldovas Republikas 
attīstībā, jo īpaši pašreizējos ārkārtējos 
apstākļos, un uzteic Moldovas sabiedrības 
un iestāžu ilgstošo iesaisti šajā procesā; 
tomēr atgādina, ka to īstenošanā ir jāpanāk 
turpmāks progress, lai pilnībā izmantotu 
sniegtās iespējas un ieguvumus, jo īpaši 
pievēršoties valsts iestāžu neatkarībai, to 
noturībai pret oligarhu ietekmi, cīņai pret 
korupciju, tieslietu sistēmai, tiesiskuma 
stiprināšanai un iedzīvotāju dzīves apstākļu 
uzlabošanai; uzsver, ka asociācijas 
nolīgums / padziļināta un visaptveroša 
brīvās tirdzniecības zona ir bijuši galvenie 
virzītāji strukturālo reformu procesa, 
demokrātijas un tiesiskuma veicināšanā un 
atbalstīšanā;

1. atgādina, ka kopīgās vērtības, uz 
kurām pamatojas Savienība, proti, 
demokrātija, cilvēktiesību un pamatbrīvību 
ievērošana un tiesiskums, ir pamats arī 
Savienības un Moldovas Republikas 
politiskajai asociācijai un ekonomiskajai 
sadarbībai; atkārtoti apstiprina Savienības 
apņemšanos atbalstīt Moldovas Republikas 
virzību uz Eiropu ar politiskās asociācijas, 
ekonomiskās sadarbības un attiecīgo 
reformu palīdzību; norāda, ka asociācijas 
nolīgumam / padziļinātai un visaptverošai 
brīvās tirdzniecības zonai joprojām ir ļoti 
liela nozīme Moldovas Republikas 
attīstībā, jo īpaši pašreizējos ārkārtējos 
apstākļos, un uzteic Moldovas sabiedrības 
un iestāžu ilgstošo iesaisti šajā procesā; 
tomēr atgādina, ka to īstenošanā ir jāpanāk 
turpmāks progress, lai pilnībā izmantotu 
sniegtās iespējas un ieguvumus, jo īpaši 
pievēršoties valsts iestāžu neatkarībai, to 
noturībai pret oligarhu ietekmi, cīņai pret 
korupciju, tieslietu sistēmai, tiesiskuma 
stiprināšanai un iedzīvotāju dzīves apstākļu 
uzlabošanai; uzsver, ka asociācijas 
nolīgums / padziļināta un visaptveroša 
brīvās tirdzniecības zona ir bijuši galvenie 
virzītāji strukturālo reformu procesa, 
demokrātijas un tiesiskuma veicināšanā un 
atbalstīšanā;
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Grozījums Nr. 3
Emmanuel Maurel
GUE/NGL grupas vārdā

Ziņojums A9-0166/2020
Dragoş Tudorache
Ziņojums par ES un Moldovas Republikas asociācijas nolīguma īstenošanu
(2019/2201(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. atzinīgi vērtē visas ieceres attiecībā 
uz ciešāku politisko, humanitāro un 
ekonomisko integrāciju ar Savienību 
saskaņā ar diferenciācijas principu un 
pamatojoties uz Moldovas Republikas 
iestāžu un sabiedrības sniegumu, 
rezultātiem un centieniem;

2. atzinīgi vērtē visas ieceres attiecībā 
uz ciešāku politisko, humanitāro un 
ekonomisko sadarbību ar Savienību 
saskaņā ar diferenciācijas principu un 
pamatojoties uz Moldovas Republikas 
iestāžu un sabiedrības sniegumu, 
rezultātiem un centieniem;
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Grozījums Nr. 4
Emmanuel Maurel
GUE/NGL grupas vārdā

Ziņojums A9-0166/2020
Dragoş Tudorache
Ziņojums par ES un Moldovas Republikas asociācijas nolīguma īstenošanu
(2019/2201(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
17. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

17. atzīst Moldovas iestāžu centienus 
īstenot ieteikumus, kas izklāstīti gada 
ziņojumos par vīzu režīma atcelšanas 
apturēšanas mehānismu; iesaka turpināt 
ar vīzu režīma liberalizācijas politiku 
saistīto kritēriju īstenošanu un aicina 
iestādes turpināt minētos centienus 
izpildīt vīzu režīma liberalizācijas 
kritērijus, jo īpaši korupcijas apkarošanas 
jomā, stiprināt tiesu iestādes, piemērot 
nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas 
novēršanas tiesību aktus un īstenot 
konkrētas darbības, lai risinātu 
nepamatotu patvēruma pieteikumu skaita 
pieaugumu; šajā sakarībā pauž bažas par 
to Moldovas valstspiederīgo skaita 
pieaugumu, kuri nelikumīgi uzturas 
Šengenas+ zonā (+ 47 %), un par 
patvēruma pieteikumu skaita pieaugumu 
(+ 48 %); mudina Moldovas iestādes 
turpināt īstenot saistības, ko valsts 
uzņēmusies efektīvas migrācijas 
pārvaldības jomā saistībā ar liberalizēto 
vīzu režīmu ar Šengenas zonu, un 
nodrošināt pieteikuma iesniedzējiem no 
trešām valstīm tiesības uz patvērumu 
Moldovas Republikā;

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 5
Emmanuel Maurel
GUE/NGL grupas vārdā

Ziņojums A9-0166/2020
Dragoş Tudorache
Ziņojums par ES un Moldovas Republikas asociācijas nolīguma īstenošanu
(2019/2201(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
27. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

27. pauž nožēlu par pašreizējās 
Moldovas valdības pakāpenisko 
attālināšanos no virzības uz Eiropu, 
kaitējot valsts demokrātiskajiem 
centieniem, un mudina visas 
proeiropeiskās politiskās partijas rast 
risinājumus ar dialoga palīdzību, lai 
nodrošinātu Moldovas Republikas 
Eiropas integrācijas procesa 
nepārtrauktību un pilnībā izmantotu visas 
asociācijas nolīguma / padziļinātas un 
visaptverošas brīvās tirdzniecības zonas 
sniegtās priekšrocības;

27. norāda uz pašreizējās Moldovas 
valdības pakāpenisko attālināšanos no 
virzības uz Eiropu; prasa rūpīgi analizēt 
cēloņus šādai situācijas attīstībai un 
paškritiski izvērtēt ES rīcībpolitikas, kas 
to varētu būt veicinājušas;
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Grozījums Nr. 6
Emmanuel Maurel
GUE/NGL grupas vārdā

Ziņojums A9-0166/2020
Dragoş Tudorache
Ziņojums par ES un Moldovas Republikas asociācijas nolīguma īstenošanu
(2019/2201(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
35. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

35. atzinīgi vērtē Moldovas Republikas 
dalību kopējās drošības un aizsardzības 
politikas (KDAP) misijās un operācijās 
kiberdrošības un kibernoziedzības 
izmeklēšanā, kā arī Moldovas Republikas 
sadarbību ar NATO un tās pievienošanos 
ES KĀDP deklarācijām; aicina ES iestādes 
iekļaut Moldovas Republiku jaunu veidu 
sadarbībā saistībā ar kiberdrošību, 
hibrīddraudiem un kibernoziegumu 
izmeklēšanu;

35. atzinīgi vērtē Moldovas Republikas 
dalību kopējās drošības un aizsardzības 
politikas (KDAP) misijās un operācijās 
kiberdrošības un kibernoziedzības 
izmeklēšanā un tās pievienošanos ES 
KĀDP deklarācijām; aicina ES iestādes 
iekļaut Moldovas Republiku jaunu veidu 
sadarbībā saistībā ar kiberdrošību, 
hibrīddraudiem un kibernoziegumu 
izmeklēšanu;

Or. en


