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Pozměňovací návrh 7
Thierry Mariani, Harald Vilimsky
za skupinu ID
<<<
Zpráva A9-0166/2020
Dragoş Tudorache
Provádění dohody o přidružení mezi EU a Moldavskou republikou
(2019/2201(INI))

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. bere na vědomí závěry z jednání 
MMF z března 2020, které byly přijaty 
v rámci konzultace podle článku IV, jakož 
i šestý a závěrečný přezkum hospodářské 
výkonnosti Moldavské republiky v rámci 
rozšířené úvěrové facility a rozšířené 
finanční facility, který uskutečnila 
Výkonná rada MMF, se zvláštním 
ohledem na obnovu moldavského 
bankovního systému a posílení správy 
finančního sektoru;

3. bere na vědomí uvolnění druhé 
splátky programu makrofinanční pomoci 
EU na období 2017–2020; uznává úsilí 
orgánů splnit příslušné podmínky týkající 
se mimo jiné posílení rámce pro boj proti 
praní peněz a přijetí nového zákona 
o činnosti nevládních organizací, a bere 
na vědomí, že Moldavsko se zapojilo do 
vzájemně hodnoceného protikorupčního 
programu OECD (Istanbulský akční 
plán);
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Pozměňovací návrh 8
Thierry Mariani, Harald Vilimsky
za skupinu ID

Zpráva A9-0166/2020
Dragoş Tudorache
Provádění dohody o přidružení mezi EU a Moldavskou republikou
(2019/2201(INI))

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. je znepokojen vysokou mírou 
koncentrace a politizace odvětví 
sdělovacích prostředků a reklamy, což 
vede k nízké úrovni důvěry veřejnosti ve 
sdělovací prostředky; vyzývá moldavské 
orgány, aby pokračovaly v reformě 
mediálního odvětví, zejména s větším 
zapojením občanské společnosti do tohoto 
procesu; vyzývá Moldavskou republiku, 
aby přezkoumala audiovizuální kodex 
a liberalizovala reklamní trh v souladu 
s evropskými normami svobody a plurality 
sdělovacích prostředků, jak doporučují 
Komise a Benátská komise, s cílem zajistit 
plnou transparentnost vlastnictví 
sdělovacích prostředků a reklamního 
trhu;

23. je znepokojen vysokou mírou 
koncentrace a politizace odvětví 
sdělovacích prostředků a reklamy, což 
vede k nízké úrovni důvěry moldavských 
občanů ve sdělovací prostředky; 
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Pozměňovací návrh 9
Thierry Mariani, Harald Vilimsky
za skupinu ID
<<<
Zpráva A9-0166/2020
Dragoş Tudorache
Provádění dohody o přidružení mezi EU a Moldavskou republikou
(2019/2201(INI))

Návrh usnesení
Bod 80

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

80. vítá národní strategii „Digitální 
Moldavsko 2020“, žádá však Komisi, aby 
podporovala programy a reformy týkající 
se mediální a informační gramotnosti 
s cílem zohlednit stávající digitální věk 
a aby rovněž zlepšila odvětvovou 
spolupráci v digitální ekonomice; vyzývá 
Moldavskou republiku, aby vybudovala 
spolehlivou digitální tržní ekonomiku, 
která zlepší potřebný pokrok v oblasti 
veřejně přístupných dat, rozšíří přístup do 
digitálních systémů a zlepší dostupnost 
elektronických služeb a různých 
komunikačních řešení pro občany;

80. vítá národní strategii „Digitální 
Moldavsko 2020“, žádá však Komisi, aby 
podporovala programy a reformy týkající 
se mediální a informační gramotnosti 
s cílem zohlednit stávající digitální věk 
a aby rovněž zlepšila odvětvovou 
spolupráci v digitální ekonomice; vítá úsilí 
Moldavska o vybudování skutečné 
digitálně tržní ekonomiky, včetně pokroku 
při vývoji veřejně přístupných dat, 
rozšiřování přístupu k službám digitální 
televize a virtuálních sítí, zvyšování počtu 
služeb elektronické komunikace pro 
občany a zřízení veřejných rejstříků, jako 
je MTender; zdůrazňuje, že je nutné 
vynaložit více úsilí o to, aby se zajistilo, že 
práva a potřeby moldavských občanů 
používajících internet budou chráněny 
a budou plně uplatňovány požadavky 
digitálního jednotného trhu;
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