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14.10.2020 A9-0166/1

Pozmeňujúci návrh 1
Emmanuel Maurel
v mene skupiny GUE/NGL

Správa A9-0166/2020
Dragoş Tudorache
 Vykonávanie dohody o pridružení medzi EÚ a Moldavskou republikou
(2019/2201(INI))

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

A. keďže prostredníctvom dohody o 
pridružení/DCFTA sa EÚ a Moldavská 
republika zaviazali podporovať politické 
pridruženie a dosiahnuť hospodársku 
integráciu a Moldavská republika sa 
zaviazala začleniť acquis EÚ do svojich 
vlastných právnych predpisov a postupov 
vo veľkom počte oblastí; keďže v záujme 
podpory tohto úsilia sa Únia zaviazala 
poskytnúť Moldavskej republike značnú 
finančnú a rozpočtovú pomoc pod 
podmienkou, že sa budú rešpektovať 
základné európske hodnoty a zásady, ako 
je právny štát, ľudské a demokratické 
práva, a že sa zaručí boj proti korupcii, 
organizovanej trestnej činnosti, praniu 
špinavých peňazí, oligarchickým 
štruktúram a nepotizmu; keďže v 
závažných prípadoch nesplnenia týchto 
podmienok možno spoluprácu zastaviť;

A. keďže prostredníctvom dohody o 
pridružení/DCFTA sa EÚ a Moldavská 
republika zaviazali podporovať politické 
pridruženie a úzku hospodársku 
spoluprácu a Moldavská republika sa 
zaviazala začleniť acquis EÚ do svojich 
vlastných právnych predpisov a postupov 
vo veľkom počte oblastí; keďže v záujme 
podpory tohto úsilia sa Únia zaviazala k 
plnohodnotnej spolupráci vrátane 
poskytnutia finančnej a rozpočtovej 
pomoci Moldavskej republike pod 
podmienkou, že sa budú rešpektovať 
základné európske hodnoty a zásady, ako 
je právny štát, ľudské a demokratické 
práva, a že sa zaručí boj proti korupcii, 
organizovanej trestnej činnosti, praniu 
špinavých peňazí, oligarchickým 
štruktúram a nepotizmu; keďže v 
závažných prípadoch nesplnenia týchto 
podmienok možno spoluprácu zastaviť;
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14.10.2020 A9-0166/2

Pozmeňujúci návrh 2
Emmanuel Maurel
v mene skupiny GUE/NGL

Správa A9-0166/2020
Dragoş Tudorache
Vykonávanie dohody o pridružení medzi EÚ a Moldavskou republikou
(2019/2201(INI))

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. pripomína, že spoločné hodnoty, na 
ktorých sa zakladá Únia, konkrétne 
demokracia, dodržiavanie ľudských práv a 
základných slobôd a právny štát, takisto 
predstavujú podstatu politického 
pridruženia a hospodárskej integrácie 
medzi Úniou a Moldavskou republikou; 
opätovne potvrdzuje záväzok Únie 
podporovať európsku cestu Moldavskej 
republiky prostredníctvom politického 
pridruženia, hospodárskej integrácie a 
príslušných reforiem; poznamenáva, že 
dohoda o pridružení/DCFTA má naďalej 
prvoradý význam pre rozvoj Moldavskej 
republiky, najmä v súčasnej výnimočnej 
situácii, a oceňuje trvalú angažovanosť 
moldavskej spoločnosti a orgánov v tomto 
procese; pripomína však, že sa musí 
dosiahnuť ďalší pokrok v jej vykonávaní s 
cieľom plne využiť jej potenciál a výhody, 
najmä so zameraním na nezávislosť 
štátnych inštitúcií, ich odolnosť voči 
vplyvu zo strany oligarchov, boj proti 
korupcii, justíciu, posilňovanie právneho 
štátu a zlepšovanie životných podmienok 
občanov; zdôrazňuje, že dohoda o 
pridružení/DCFTA bola hlavným 
prostriedkom presadzovania a podpory 
procesu štrukturálnych reforiem, 
demokracie a právneho štátu;

1. pripomína, že spoločné hodnoty, na 
ktorých sa zakladá Únia, konkrétne 
demokracia, dodržiavanie ľudských práv a 
základných slobôd a právny štát, takisto 
predstavujú podstatu politického 
pridruženia a hospodárskej spolupráce 
medzi Úniou a Moldavskou republikou; 
opätovne potvrdzuje záväzok Únie 
podporovať európsku cestu Moldavskej 
republiky prostredníctvom politického 
pridruženia, hospodárskej spolupráce a 
príslušných reforiem; poznamenáva, že 
dohoda o pridružení/DCFTA má naďalej 
prvoradý význam pre rozvoj Moldavskej 
republiky, najmä v súčasnej výnimočnej 
situácii, a oceňuje trvalú angažovanosť 
moldavskej spoločnosti a orgánov v tomto 
procese; pripomína však, že sa musí 
dosiahnuť ďalší pokrok v jej vykonávaní s 
cieľom plne využiť jej potenciál a výhody, 
najmä so zameraním na nezávislosť 
štátnych inštitúcií, ich odolnosť voči 
vplyvu zo strany oligarchov, boj proti 
korupcii, justíciu, posilňovanie právneho 
štátu a zlepšovanie životných podmienok 
občanov; zdôrazňuje, že dohoda o 
pridružení/DCFTA bola hlavným 
prostriedkom presadzovania a podpory 
procesu štrukturálnych reforiem, 
demokracie a právneho štátu;

Or. en



AM\1215819SK.docx PE658.392v01-00

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

14.10.2020 A9-0166/3

Pozmeňujúci návrh 3
Emmanuel Maurel
v mene skupiny GUE/NGL

Správa A9-0166/2020
Dragoş Tudorache
Vykonávanie dohody o pridružení medzi EÚ a Moldavskou republikou
(2019/2201(INI))

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. víta všetky zámery smerom k užšej 
integrácii s Úniou v oblasti politiky, 
ľudských práv a hospodárstva v súlade so 
zásadou diferenciácie a na základe 
výkonnosti, výsledkov a ambícií orgánov a 
spoločnosti Moldavskej republiky;

2. víta všetky zámery smerom k užšej 
spolupráci s Úniou v oblasti politiky, 
ľudských práv a hospodárstva v súlade so 
zásadou diferenciácie a na základe 
výkonnosti, výsledkov a ambícií orgánov a 
spoločnosti Moldavskej republiky;
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14.10.2020 A9-0166/4

Pozmeňujúci návrh 4
Emmanuel Maurel
v mene skupiny GUE/NGL

Správa A9-0166/2020
Dragoş Tudorache
Vykonávanie dohody o pridružení medzi EÚ a Moldavskou republikou
(2019/2201(INI))

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. berie na vedomie úsilie, ktoré 
moldavské orgány vynaložili na vykonanie 
odporúčaní uvedených vo výročných 
správach o mechanizme pozastavenia 
vízového režimu; odporúča pokračovať v 
uplatňovaní kritérií týkajúcich sa politiky 
liberalizácie vízového režimu a vyzýva 
orgány, aby naďalej vyvíjali úsilie o 
splnenie kritérií liberalizácie vízového 
režimu, najmä v oblasti boja proti 
korupcii, o posilnenie súdnictva, 
uplatňovanie právnych predpisov v oblasti 
boja proti praniu špinavých peňazí a 
prijatie konkrétnych opatrení na riešenie 
nárastu neopodstatnených žiadostí o azyl; 
v tejto súvislosti je znepokojený nárastom 
počtu moldavských štátnych príslušníkov, 
u ktorých sa zistilo, že sa neoprávnene 
zdržiavajú v schengenskom priestore 
(zvýšenie o 47 %), a nárastom počtu 
žiadostí o azyl (zvýšenie o 48 %); 
naliehavo žiada moldavské orgány, aby 
ďalej plnili záväzky prijaté v kontexte 
liberalizovaného vízového režimu pre 
schengenský priestor v oblasti účinného 
riadenia migrácie a aby pre žiadateľov z 
tretích krajín zabezpečili právo na azyl v 
Moldavskej republike;

vypúšťa sa

Or. en



AM\1215819SK.docx PE658.392v01-00

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

14.10.2020 A9-0166/5

Pozmeňujúci návrh 5
Emmanuel Maurel
v mene skupiny GUE/NGL

Správa A9-0166/2020
Dragoş Tudorache
Vykonávanie dohody o pridružení medzi EÚ a Moldavskou republikou
(2019/2201(INI))

Návrh uznesenia
Odsek 27

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

27. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
súčasná vláda v Kišiňove sa postupne 
vzďaľuje od európskej cesty na úkor 
demokratických snáh krajiny, a naliehavo 
žiada všetky proeurópske politické strany, 
aby našli riešenia prostredníctvom 
dialógu s cieľom zabezpečiť kontinuitu 
procesu európskej integrácie Moldavskej 
republiky a plne využívať všetky výhody, 
ktoré ponúka dohoda o 
pridružení/DCFTA;

27. konštatuje, že súčasná vláda v 
Kišiňove sa postupne vzďaľuje od 
európskej cesty; požaduje dôkladnú 
analýzu dôvodov tohto vývoja a 
sebakritické posúdenie politík EÚ, ktoré k 
nemu mohli prispieť;
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14.10.2020 A9-0166/6

Pozmeňujúci návrh 6
Emmanuel Maurel
v mene skupiny GUE/NGL

Správa A9-0166/2020
Dragoş Tudorache
Vykonávanie dohody o pridružení medzi EÚ a Moldavskou republikou
(2019/2201(INI))

Návrh uznesenia
Odsek 35

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

35. víta účasť Moldavskej republiky na 
misiách a operáciách spoločnej 
bezpečnostnej a obrannej politiky (SBOP) 
zameraných na kybernetickú bezpečnosť a 
vyšetrovania v oblasti počítačovej 
kriminality, ako aj spoluprácu Moldavskej 
republiky s NATO a skutočnosť, že sa 
pripojila k vyhláseniam EÚ o SZBP; 
vyzýva inštitúcie EÚ, aby zahrnuli 
Moldavskú republiku do nových formátov 
spolupráce v oblasti kybernetickej 
bezpečnosti, hybridných hrozieb a 
vyšetrovaní zameraných na počítačovú 
kriminalitu;

35. víta účasť Moldavskej republiky na 
misiách a operáciách spoločnej 
bezpečnostnej a obrannej politiky (SBOP) 
zameraných na kybernetickú bezpečnosť a 
vyšetrovania v oblasti počítačovej 
kriminality, ako aj skutočnosť, že sa 
pripojila k vyhláseniam EÚ o SZBP; 
vyzýva inštitúcie EÚ, aby zahrnuli 
Moldavskú republiku do nových formátov 
spolupráce v oblasti kybernetickej 
bezpečnosti, hybridných hrozieb a 
vyšetrovaní zameraných na počítačovú 
kriminalitu;

Or. en


