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14.10.2020 A9-0166/1

Ändringsförslag 1
Emmanuel Maurel
för GUE/NGL-gruppen

Betänkande A9-0166/2020
Dragoş Tudorache
Betänkande om genomförandet av EU:s associeringsavtal med Moldavien
(2019/2201(INI))

Förslag till resolution
Skäl A

Förslag till resolution Ändringsförslag

A. Genom associeringsavtalet/det 
djupgående och omfattande 
frihandelsavtalet åtog sig EU och 
Republiken Moldavien att främja politisk 
associering och uppnå ekonomisk 
integration, och Republiken Moldavien 
åtog sig att införliva EU:s regelverk i sin 
egen lagstiftning och praxis på ett stort 
antal områden. För att stödja dessa 
ansträngningar åtog sig EU att 
tillhandahålla Republiken Moldavien ett 
omfattande finansiellt stöd och budgetstöd, 
på villkor att grundläggande europeiska 
värden och principer – såsom 
rättsstatsprincipen och mänskliga och 
demokratiska rättigheter – respekteras, och 
att man säkerställer kampen mot 
korruption, organiserad brottslighet, 
penningtvätt, oligarkiska strukturer och 
nepotism. Vid allvarliga bakslag kan 
samarbetet upphävas.

A. Genom associeringsavtalet/det 
djupgående och omfattande 
frihandelsavtalet åtog sig EU och 
Republiken Moldavien att främja politisk 
associering och ett nära ekonomiskt 
samarbete, och Republiken Moldavien 
åtog sig att införliva EU:s regelverk i sin 
egen lagstiftning och praxis på ett stort 
antal områden. För att stödja dessa 
ansträngningar åtog sig EU att bedriva ett 
fullt utvecklat samarbete med Republiken 
Moldavien och att bland annat 
tillhandahålla landet ett omfattande 
finansiellt stöd och budgetstöd, på villkor 
att grundläggande europeiska värden och 
principer – såsom rättsstatsprincipen och 
mänskliga och demokratiska rättigheter – 
respekteras, och att man säkerställer 
kampen mot korruption, organiserad 
brottslighet, penningtvätt, oligarkiska 
strukturer och nepotism. Vid allvarliga 
bakslag kan samarbetet upphävas.

Or. en
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14.10.2020 A9-0166/2

Ändringsförslag 2
Emmanuel Maurel
för GUE/NGL-gruppen

Betänkande A9-0166/2020
Dragoş Tudorache
Betänkande om genomförandet av EU:s associeringsavtal med Moldavien
(2019/2201(INI))

Förslag till resolution
Punkt 1

Förslag till resolution Ändringsförslag

1. Europaparlamentet påminner om att 
de gemensamma värderingar som EU 
bygger på – nämligen demokrati, respekt 
för mänskliga rättigheter och 
grundläggande friheter samt 
rättsstatsprincipen – också ligger till grund 
för den politiska associeringen och den 
ekonomiska integrationen mellan EU och 
Republiken Moldavien. Parlamentet 
bekräftar på nytt unionens åtagande att 
stödja Republiken Moldaviens väg mot 
EU-medlemskap genom politisk 
associering, ekonomisk integration och 
respektive reformer. Parlamentet noterar att 
associeringsavtalet/det djupgående och 
omfattande frihandelsavtalet fortfarande är 
av största vikt för utvecklingen av 
Republiken Moldavien, särskilt i dessa 
exceptionella tider, och berömmer det 
moldaviska samhällets och de moldaviska 
myndigheternas varaktiga engagemang i 
denna process. Parlamentet påminner dock 
om att ytterligare framsteg måste göras när 
det gäller genomförandet av avtalet för att 
uppnå dess fulla potential och fördelar, 
särskilt genom att fokusera på de statliga 
institutionernas oberoende, deras 
motståndskraft mot oligarkers inflytande, 
korruptionsbekämpningen, rättskipningen 
och stärkandet av rättsstatsprincipen och på 
förbättringar av medborgarnas 
levnadsstandard. Parlamentet understryker 

1. Europaparlamentet påminner om att 
de gemensamma värderingar som EU 
bygger på – nämligen demokrati, respekt 
för mänskliga rättigheter och 
grundläggande friheter samt 
rättsstatsprincipen – också ligger till grund 
för den politiska associeringen och det 
ekonomiska samarbetet mellan EU och 
Republiken Moldavien. Parlamentet 
bekräftar på nytt unionens åtagande att 
stödja Republiken Moldaviens väg mot 
EU-medlemskap genom politisk 
associering, ekonomiskt samarbete och 
respektive reformer. Parlamentet noterar att 
associeringsavtalet/det djupgående och 
omfattande frihandelsavtalet fortfarande är 
av största vikt för utvecklingen av 
Republiken Moldavien, särskilt i dessa 
exceptionella tider, och berömmer det 
moldaviska samhällets och de moldaviska 
myndigheternas varaktiga engagemang i 
denna process. Parlamentet påminner dock 
om att ytterligare framsteg måste göras när 
det gäller genomförandet av avtalet för att 
uppnå dess fulla potential och fördelar, 
särskilt genom att fokusera på de statliga 
institutionernas oberoende, deras 
motståndskraft mot oligarkers inflytande, 
korruptionsbekämpningen, rättskipningen 
och stärkandet av rättsstatsprincipen och på 
förbättringar av medborgarnas 
levnadsstandard. Parlamentet understryker 
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att associeringsavtalet/det djupgående och 
omfattande frihandelsavtalet var det 
huvudsakliga verktyget för att uppmuntra 
och stödja processen för strukturreformer, 
demokrati och rättsstatsprincipen.

att associeringsavtalet/det djupgående och 
omfattande frihandelsavtalet var det 
huvudsakliga verktyget för att uppmuntra 
och stödja processen för strukturreformer, 
demokrati och rättsstatsprincipen.

Or. en
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14.10.2020 A9-0166/3

Ändringsförslag 3
Emmanuel Maurel
för GUE/NGL-gruppen

Betänkande A9-0166/2020
Dragoş Tudorache
Betänkande om genomförandet av EU:s associeringsavtal med Moldavien
(2019/2201(INI))

Förslag till resolution
Punkt 2

Förslag till resolution Ändringsförslag

2. Europaparlamentet välkomnar alla 
avsikter i riktning mot en närmare politisk, 
mänsklig och ekonomisk integration med 
unionen i linje med principen om 
differentiering och i enlighet med de 
resultat som Republiken Moldaviens 
myndigheter och samhälle uppnått, liksom 
deras ambitioner.

2. Europaparlamentet välkomnar alla 
avsikter i riktning mot ett närmare politiskt, 
mänskligt och ekonomiskt samarbete med 
unionen i linje med principen om 
differentiering och i enlighet med de 
resultat som Republiken Moldaviens 
myndigheter och samhälle uppnått, liksom 
deras ambitioner.

Or. en
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14.10.2020 A9-0166/4

Ändringsförslag 4
Emmanuel Maurel
för GUE/NGL-gruppen

Betänkande A9-0166/2020
Dragoş Tudorache
Betänkande om genomförandet av EU:s associeringsavtal med Moldavien
(2019/2201(INI))

Förslag till resolution
Punkt 17

Förslag till resolution Ändringsförslag

17. Europaparlamentet erkänner de 
åtgärder som de moldaviska 
myndigheterna vidtagit för att genomföra 
rekommendationerna i de årliga 
rapporterna om upphävandemekanismen 
för viseringar. Parlamentet 
rekommenderar ett fortsatt genomförande 
av riktmärkena i samband med politiken 
för viseringsliberalisering, och uppmanar 
myndigheterna att fullfölja dessa 
ansträngningar för att uppfylla 
riktmärkena för viseringsliberalisering, 
särskilt inom korruptionsbekämpning, att 
stärka rättsväsendet, tillämpa 
lagstiftningen mot penningtvätt samt att 
vidta konkreta åtgärder för att ta itu med 
det ökande antalet ogrundade 
asylansökningar. Parlamentet är här 
bekymrat över ökningen av antalet 
moldaviska medborgare som befunnits 
vistas olagligt i Schengen+-området (en 
ökning på 47 %) och över ökningen av 
antalet asylansökningar (en ökning på 
48 %). Parlamentet uppmanar 
eftertryckligen de moldaviska 
myndigheterna att fortsätta att genomföra 
de åtaganden som gjorts i samband med 
den liberaliserade viseringsordningen för 
Schengenområdet inom området effektiv 
migrationshantering och säkerställa 
asylrättigheter för sökande från 
tredjeländer i Republiken Moldavien.

utgår
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14.10.2020 A9-0166/5

Ändringsförslag 5
Emmanuel Maurel
för GUE/NGL-gruppen

Betänkande A9-0166/2020
Dragoş Tudorache
Betänkande om genomförandet av EU:s associeringsavtal med Moldavien
(2019/2201(INI))

Förslag till resolution
Punkt 27

Förslag till resolution Ändringsförslag

27. Europaparlamentet beklagar djupt 
att den nuvarande regeringen i Chișinău 
successivt fjärmar sig från Europa, vilket 
hotar landets demokratiska strävanden, 
och uppmanar med kraft alla 
proeuropeiska politiska partier att finna 
lösningar genom dialog, för att 
säkerställa kontinuiteten i Republiken 
Moldaviens europeiska 
integrationsprocess, och till fullo dra 
nytta av alla fördelar med 
associeringsavtalet/det djupgående och 
omfattande frihandelsavtalet.

27. Europaparlamentet konstaterar att 
den nuvarande regeringen i Chișinău 
successivt fjärmar sig från Europa. 
Parlamentet efterlyser en grundlig analys 
av orsakerna till denna utveckling och en 
självkritisk bedömning av den EU-politik 
som kan ha bidragit till den.

Or. en
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14.10.2020 A9-0166/6

Ändringsförslag 6
Emmanuel Maurel
för GUE/NGL-gruppen

Betänkande A9-0166/2020
Dragoş Tudorache
Betänkande om genomförandet av EU:s associeringsavtal med Moldavien
(2019/2201(INI))

Förslag till resolution
Punkt 35

Förslag till resolution Ändringsförslag

35. Europaparlamentet välkomnar 
Republiken Moldaviens deltagande i 
uppdrag och insatser inom ramen för den 
gemensamma säkerhets- och 
försvarspolitiken (GSFP), utredningar när 
det gäller it-säkerhet och it-brottslighet 
samt Republiken Moldaviens samarbete 
med Nato och anpassning till EU:s 
förklaringar i Gusp-frågor. Parlamentet 
uppmanar EU-institutionerna att inkludera 
Republiken Moldavien i nya former för 
samarbete när det gäller it-säkerhet, 
hybridhot och it-brottsutredningar.

35. Europaparlamentet välkomnar 
Republiken Moldaviens deltagande 
i uppdrag och insatser inom ramen för den 
gemensamma säkerhets- och 
försvarspolitiken (GSFP) när det gäller it-
säkerhets- och it-brottslighetsutredningar, 
och gläds även åt landets anpassning till 
EU:s förklaringar i Gusp-frågor. 
Parlamentet uppmanar EU-institutionerna 
att inkludera Republiken Moldavien i nya 
former för samarbete när det gäller it-
säkerhet, hybridhot och it-
brottsutredningar.

Or. en


