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14.10.2020 A9-0166/1

Poprawka 1
Emmanuel Maurel
w imieniu grupy GUE/NGL

Sprawozdanie A9-0166/2020
Dragoş Tudorache
 Sprawozdanie z wdrażania układu o stowarzyszeniu UE z Mołdawią
(2019/2201(INI))

Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że za 
pośrednictwem układu o stowarzyszeniu / 
DCFTA Unia Europejska i Republika 
Mołdawii zobowiązały się do wspierania 
stowarzyszenia politycznego i osiągnięcia 
integracji gospodarczej, a Republika 
Mołdawii zobowiązała się do włączania 
dorobku prawnego UE do swoich 
przepisów i praktyk w wielu obszarach; 
mając na uwadze, że celem wsparcia tych 
starań Unia zobowiązała się zapewnić 
Republice Mołdawii znaczną pomoc 
finansową i wsparcie budżetowe, pod 
warunkiem przestrzegania podstawowych 
wartości i zasad europejskich, takich jak 
praworządność, prawa człowieka i prawa 
demokratyczne, oraz zagwarantowania 
walki z korupcją, przestępczością 
zorganizowaną, praniem pieniędzy, 
strukturami oligarchicznymi i 
nepotyzmem; mając na uwadze, że w 
poważnych przypadkach regresu 
współpraca może zostać odwołana;

A. mając na uwadze, że za 
pośrednictwem układu o stowarzyszeniu / 
DCFTA Unia Europejska i Republika 
Mołdawii zobowiązały się do wspierania 
stowarzyszenia politycznego i ścisłej 
współpracy gospodarczej, a Republika 
Mołdawii zobowiązała się do włączania 
dorobku prawnego UE do swoich 
przepisów i praktyk w wielu obszarach; 
mając na uwadze, że celem wsparcia tych 
starań Unia zobowiązała się do 
pełnoprawnej współpracy z Republiką 
Mołdawii, w tym do pomocy finansowej i 
wsparcia budżetowego, pod warunkiem 
przestrzegania podstawowych wartości i 
zasad europejskich, takich jak 
praworządność, prawa człowieka i prawa 
demokratyczne, oraz zagwarantowania 
walki z korupcją, przestępczością 
zorganizowaną, praniem pieniędzy, 
strukturami oligarchicznymi i 
nepotyzmem; mając na uwadze, że w 
poważnych przypadkach regresu 
współpraca może zostać odwołana;
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Poprawka 2
Emmanuel Maurel
w imieniu grupy GUE/NGL

Sprawozdanie A9-0166/2020
Dragoş Tudorache
Sprawozdanie z wdrażania układu o stowarzyszeniu UE z Mołdawią
(2019/2201(INI))

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. przypomina, że wspólne wartości, 
na których opiera się Unia – mianowicie 
demokracja, poszanowanie praw człowieka 
i podstawowych wolności oraz 
praworządność – stanowią również 
kluczowe elementy stowarzyszenia 
politycznego i integracji gospodarczej 
między Unią a Republiką Mołdawii; 
potwierdza zobowiązanie Unii do 
wspierania europejskiej drogi Republiki 
Mołdawii poprzez stowarzyszenie 
polityczne, integrację gospodarczą i 
odpowiednie reformy; zauważa, że układ o 
stowarzyszeniu / DCFTA nadal mają 
podstawowe znaczenie dla rozwoju 
Republiki Mołdawii, zwłaszcza w 
obecnych wyjątkowych czasach, i wyraża 
uznanie dla trwałego zaangażowania w ten 
proces mołdawskiego społeczeństwa i 
władz; przypomina jednak, że należy 
osiągnąć dalsze postępy w jego wdrażaniu, 
aby w pełni wykorzystać jego potencjał i 
korzyści, w szczególności koncentrując się 
na niezależności instytucji państwowych, 
ich odporności na wpływy oligarchów, 
walce z korupcją, wymiarze 
sprawiedliwości, wzmocnieniu 
praworządności i poprawie warunków 
życia obywateli; podkreśla, że układ o 
stowarzyszeniu / DCFTA był głównym 
czynnikiem zachęcającym do procesu 
reform strukturalnych, demokracji i 
praworządności oraz wspierającym ten 

1. przypomina, że wspólne wartości, 
na których opiera się Unia – mianowicie 
demokracja, poszanowanie praw człowieka 
i podstawowych wolności oraz 
praworządność – stanowią również 
kluczowe elementy stowarzyszenia 
politycznego i współpracy gospodarczej 
między Unią a Republiką Mołdawii; 
potwierdza zobowiązanie Unii do 
wspierania europejskiej drogi Republiki 
Mołdawii poprzez stowarzyszenie 
polityczne, współpracę gospodarczą i 
odpowiednie reformy; zauważa, że układ o 
stowarzyszeniu / DCFTA nadal mają 
podstawowe znaczenie dla rozwoju 
Republiki Mołdawii, zwłaszcza w 
obecnych wyjątkowych czasach, i wyraża 
uznanie dla trwałego zaangażowania w ten 
proces mołdawskiego społeczeństwa i 
władz; przypomina jednak, że należy 
osiągnąć dalsze postępy w jego wdrażaniu, 
aby w pełni wykorzystać jego potencjał i 
korzyści, w szczególności koncentrując się 
na niezależności instytucji państwowych, 
ich odporności na wpływy oligarchów, 
walce z korupcją, wymiarze 
sprawiedliwości, wzmocnieniu 
praworządności i poprawie warunków 
życia obywateli; podkreśla, że układ o 
stowarzyszeniu / DCFTA był głównym 
czynnikiem zachęcającym do procesu 
reform strukturalnych, demokracji i 
praworządności oraz wspierającym ten 
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Poprawka 3
Emmanuel Maurel
w imieniu grupy GUE/NGL

Sprawozdanie A9-0166/2020
Dragoş Tudorache
Sprawozdanie z wdrażania układu o stowarzyszeniu UE z Mołdawią
(2019/2201(INI))

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. z zadowoleniem przyjmuje 
wszystkie zamiary dotyczące ściślejszej 
integracji politycznej, społecznej i 
gospodarczej z Unią, zgodnie z zasadą 
zróżnicowania i w oparciu o wyniki, 
rezultaty i aspiracje władz i społeczeństwa 
Republiki Mołdawii;

2. z zadowoleniem przyjmuje 
wszystkie zamiary dotyczące ściślejszej 
współpracy politycznej, społecznej i 
gospodarczej z Unią, zgodnie z zasadą 
zróżnicowania i w oparciu o wyniki, 
rezultaty i aspiracje władz i społeczeństwa 
Republiki Mołdawii;
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Poprawka 4
Emmanuel Maurel
w imieniu grupy GUE/NGL

Sprawozdanie A9-0166/2020
Dragoş Tudorache
Sprawozdanie z wdrażania układu o stowarzyszeniu UE z Mołdawią
(2019/2201(INI))

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. docenia wysiłki podjęte przez 
władze mołdawskie w celu wdrożenia 
zaleceń przedstawionych w rocznych 
sprawozdaniach dotyczących mechanizmu 
zawieszającego zwolnienie z obowiązku 
wizowego; zaleca kontynuację wdrażania 
poziomów odniesienia związanych z 
polityką liberalizacji systemu wizowego 
oraz wzywa władze do kontynuowania 
działań na rzecz spełnienia kryteriów 
liberalizacji przepisów wizowych, 
w szczególności w dziedzinie walki 
z korupcją, do wzmocnienia wymiaru 
sprawiedliwości, do stosowania przepisów 
dotyczących przeciwdziałania praniu 
pieniędzy oraz do podjęcia konkretnych 
działań w celu rozwiązania problemu 
rosnącej liczby nieuzasadnionych 
wniosków o azyl; w tym kontekście jest 
zaniepokojony wzrostem liczby obywateli 
Mołdawii, w odniesieniu do których 
stwierdzono nielegalny pobyt w strefie 
Schengen+ (wzrost o 47 %) oraz wzrostem 
liczby wniosków o azyl (wzrost o 48 %); 
wzywa władze mołdawskie, aby nadal 
wypełniały zobowiązania podjęte 
w kontekście zliberalizowanego systemu 
wizowego dla strefy Schengen w obszarze 
skutecznego zarządzania migracją oraz 
aby zapewniły prawa do azylu 
w Republice Mołdawii wnioskodawcom 
pochodzącym z państw trzecich;

skreśla się
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14.10.2020 A9-0166/5

Poprawka 5
Emmanuel Maurel
w imieniu grupy GUE/NGL

Sprawozdanie A9-0166/2020
Dragoş Tudorache
Sprawozdanie z wdrażania układu o stowarzyszeniu UE z Mołdawią
(2019/2201(INI))

Projekt rezolucji
Ustęp 27

Projekt rezolucji Poprawka

27. ubolewa, że obecny rząd w 
Kiszyniowie stopniowo oddala się od drogi 
ku Europie, co szkodzi demokratycznym 
aspiracjom Mołdawii, i wzywa wszystkie 
proeuropejskie partie polityczne do 
znalezienia rozwiązań w drodze dialogu, 
aby zapewnić ciągłość procesu integracji 
Republiki Mołdawii z Unią Europejską 
i w pełni wykorzystać wszystkie korzyści 
oferowane przez układ o stowarzyszeniu / 
DCFTA;

27. odnotowuje, że obecny rząd w 
Kiszyniowie stopniowo oddala się od drogi 
ku Europie; wzywa do dogłębnej analizy 
przyczyn tego stanu rzeczy oraz do 
samokrytycznej oceny strategii 
politycznych UE, które mogły się do tego 
przyczynić;
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Poprawka 6
Emmanuel Maurel
w imieniu grupy GUE/NGL

Sprawozdanie A9-0166/2020
Dragoş Tudorache
Sprawozdanie z wdrażania układu o stowarzyszeniu UE z Mołdawią
(2019/2201(INI))

Projekt rezolucji
Ustęp 35

Projekt rezolucji Poprawka

35. z zadowoleniem przyjmuje udział 
Republiki Mołdawii w misjach 
i operacjach prowadzonych w ramach 
wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony 
(WPBiO) dotyczących 
cyberbezpieczeństwa i dochodzeń 
w sprawach związanych 
z cyberprzestępczością, a także współpracę 
Republiki Mołdawii z NATO i jej 
dostosowanie do deklaracji UE w zakresie 
WPZiB; wzywa instytucje UE do 
włączenia Republiki Mołdawii do nowych 
form współpracy w zakresie 
cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałaniu 
zagrożeniom hybrydowym i dochodzeń w 
sprawach związanych 
z cyberprzestępczością;

35. z zadowoleniem przyjmuje udział 
Republiki Mołdawii w misjach 
i operacjach prowadzonych w ramach 
wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony 
(WPBiO) dotyczących 
cyberbezpieczeństwa i dochodzeń 
w sprawach związanych 
z cyberprzestępczością, a także jej 
dostosowanie do deklaracji UE w zakresie 
WPZiB; wzywa instytucje UE do 
włączenia Republiki Mołdawii do nowych 
form współpracy w zakresie 
cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałaniu 
zagrożeniom hybrydowym i dochodzeń w 
sprawach związanych 
z cyberprzestępczością;
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