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PASKAIDROJUMS – FAKTU UN SECINĀJUMU KOPSAVILKUMS

Demokrātija rada labklājību, un labklājība to stiprina. Demokrātisko valstu iedzīvotāji var 
baudīt labklājības sekas, jo to valstīs sabiedrība balstās uz cilvēktiesībām un vārda brīvību. Ir 
svarīgi ņemt vērā šo realitāti tieši un bez aplinkiem, apspriežot Moldovas Republiku — 
saskaņā ar Pasaules Bankas ziņojumiem vienu no visnabadzīgākajām valstīm Eiropā —, 
valsti, kurā pēdējo desmit gadu laikā demokrātijas un korupcijas rādītāju attīstība ir bijusi 
visnotaļ negatīva.

Mums nevajadzētu veidot negatīvu priekšstatu par Moldovas Republiku, balstoties tikai uz 
šiem rādītājiem. Tā vietā mums būtu jāapzinās grūtības, ar kurām šai valstij ir nācies 
saskarties, un jāatbalsta tās iedzīvotāju centieni pārvarēt savas valsts neveiksmīgo situāciju. 
Mēs esam valstu savienība, ko lēnām, bet pārliecināti sākam dēvēt par Eiropu. Tā kā mēs ļoti 
labi zinām, ko šis tuvums un politiskais veidojums ir vēsturiski un emocionāli nozīmējis mūsu 
valstu iedzīvotājiem, der atcerēties, ka patiesībā Eiropa ir vēl kas vairāk par politisko 
konstrukciju, kurā katrs no mums sniedz savu ieguldījumu. Austrumeiropas vai 
Rietumbalkānu reģioni ir tikpat eiropeiski kā jebkura no mūsu valstīm, vienīgā atšķirība ir tā, 
ka nelaimīgu vēsturisku notikumu dēļ to ceļš pagātnē bija cits. Mēs nevaram neņemt vērā 
pagātnē pieņemtos politiskos lēmumus, kuri sašķēla šo kontinentu.

Mūsu politiskais pienākums ir nodrošināt, ka visiem Eiropas pilsoņiem ir vienas un tās pašas 
politiskās, sociālās un ekonomiskās tiesības. Uz Moldovas Republiku un tās sniegumu 
asociācijas nolīguma ar Eiropas Savienību satvarā mums būtu jāraugās no šāda aspekta. 
Mums būtu jāsoda par jebkādu novirzi no demokrātijas principiem, jāziņo par jebkādiem 
divpusējo nolīgumu pārkāpumiem un jāierosina pareizā rīcība, lai nepieļautu nekādu regresu. 
Bet, lai ko mēs kopīgi nolemtu, mums ir jāievēro šā procesa pamataspekts: Moldovas 
Republikas pilsoņi ir Eiropas pilsoņi, par kuru labklājību mums ir jādomā pirmām kārtām. 
Politiķi nāk un iet, bet iedzīvotāji paliek. 

Moldovas Republika joprojām ir neparedzama valsts. Tās iedzīvotāji raugās Eiropas 
Savienības virzienā, bet tās politiskās aprindas nespēj nodrošināt politisku stabilitāti un 
uzticamu vadību. Vārdos izrādot neitralitāti, Moldovas politiķi citu pēc cita nomaina politikas 
virzienus, dodot priekšroku Briselei vai Maskavai atkarībā no savām personiskajām 
interesēm. Fragmentēta un ārkārtīgi nestabila politiskā aina neļauj panākt nacionālo vienotību 
par Moldovas Republikas nākotni. Šajā kontekstā vienīgais, par ko varam būt pārliecināti, ir 
tas, ka situācija joprojām ir nemierīga un neparedzama, to raksturo pretrunīgi paziņojumi, 
neviennozīmīgi formulējumi un lēmumi, kas ne vienmēr atbilst Moldovas iedzīvotāju 
interesēm. Moldovas Republika, Ukraina un Gruzija kopīgā paziņojumā 2019. gada decembrī 
paziņoja, ka pieliks nozīmīgas pūles, lai kļūtu par Eiropas Savienības dalībvalstīm. Dažus 
mēnešus vēlāk Moldovas prezidents un premjerministrs skeptiski izteicās par savas valsts 
pievienošanos Eiropas Savienībai vai Eirāzijas savienībai. Tas bija neveiksmīgs pretstatījums 
un komentārs pretrunā virzienam, kurā valsts bija apņēmusies doties, lai gan laikā starp abiem 
paziņojumiem nebija notikusi ne valdības maiņa, ne prezidenta vēlēšanas. Ir vērts precīzi citēt 
prezidentu Igor Dodon: “Nedomāju, ka nākamo 10–15 gadu laikā mēs būsim Eiropas 
Savienībā. Nedz arī Eirāzijas savienībā. Kādēļ mums vajadzīgs asociācijas nolīgums ar ES? 
Mums jāizmanto šis atbalsts, lai veiktu reformas un uzlabotu mūsu dzīves kvalitāti. Arī 
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Eiropas Savienībai ir savas problēmas.” Šis paziņojums ir svarīgs: tas rāda, ka Moldovas 
politiskajai vadībai ne vienmēr ir cieņpilna attieksme pret Eiropas Savienību un tās 
principiem, pat ja Moldovas politiķi pilnībā apzinās ekonomiskās priekšrocības, ko dod 
ciešākas saiknes ar ES. 

Šī attieksme tomēr nav apņēmība ievērot vērtības: tā ir lietu kārtošana, un nekas vairāk. 
Austrumu partnerība un asociācijas nolīgums balstās uz Eiropas Savienības principiem, 
demokrātijas vērtību ievērošanu un pārliecību, ka Eiropas pilsoņiem ir tiesības un 
pamatbrīvības neatkarīgi no tā, vai to valsts ir vai nav daļa no ES.

Politisko aprindu neuzticēšanās Eiropas modelim, dažu politiķu apšaubāmais atbalsts Eiropas 
vērtībām un svārstīšanās starp rietumiem un austrumiem acīmredzami negatīvi ietekmē valsts 
attīstību. Moldovas Republika ir spējusi piesaistīt tikai daļu no Eiropas Savienības 
makrofinansiālās palīdzības. Abu pušu parakstītā nolīguma nosacījumi ir izpildīti tikai daļēji. 
Galvenajās sadaļās, kas attiecas uz cilvēktiesību ievērošanu, tiesiskumu un politiskas 
iejaukšanās tiesu sistēmā reglamentēšanu, pilsonisko sabiedrību un vārda brīvību, ir panākts 
minimāls progress. Politiskā skatījumā noteikta daļa Moldovas politiķu vienmēr ir devuši 
priekšroku nelabvēlīga status quo saglabāšanai, nevis konsekventu un strukturālu reformu 
uzsākšanai. Nepieciešamība izlēmīgi iejaukties un īstenot reformas pieaug. 

Kopš Austrumu partnerības izveides un līdz 2018. gada beigām Moldovas Republika no 
Briseles ir saņēmusi vairāk nekā vienu miljardu euro kopīgi apstiprinātos projektos. 
Statistikas dati rāda, ka Moldovas iedzīvotāji Eiropas Savienību un Austrumu partnerību 
saista ar ekonomisku labklājību (83 %), cilvēktiesībām (79 %) un vārda brīvību (78 %). Šie 
dati nepārsteidz, jo tie atspoguļo ekonomisko un sociālo realitāti. Vairāk nekā 70 % no 
Moldovas eksporta nonāk Eiropas Savienības valstīs. Ekonomiskās grūtības, ko izraisīja 
Krievijas embargo, tika pārvarētas īsā laikposmā, īstenojot ekonomisko apmaiņu ar Eiropas 
valstīm. Pāri par vienu miljonu Moldovas pilsoņu dzīvo un strādā ES valstīs.

Tomēr joprojām vērojama tā pati satraucošā neatbilstība starp skaitļiem un politisko rīcību. 
Principā mūsu lēmumu pamatā vajadzētu būt politiskajai realitātei, un tiem būtu 
jāatspoguļojas politiskai rīcībai atbilstošos ekonomiskos pasākumos. Iespēja finansiāli 
izlīdzināt politiskās pārmērības vai tās ignorēt ekonomisku apsvērumu dēļ nav ilgtspējīga. 
Tomēr nu ir laiks izvēlēties aizsargāt to, ko esam uzcēluši, un redzēt politisko realitāti tieši 
tādu, kāda tā ir, lai aizsargātu Moldovas iedzīvotājus no valsts politiskajām aprindām. Pārāk 
bieži parasti cilvēki cieš tāpēc, ka politiķi, kas viņus pārstāv, nepilda savus pienākumus. 
Moldovas Republikā ir miljoniem cilvēku — eiropiešu ārpus Eiropas Savienības —, kurus 
slikti pārstāv viņu politiķi. Mums ir jāvērš uz viņiem savi politiskie un ekonomiskie centieni, 
lai vienlaikus varētu piemērot pēc iespējas smagas sankcijas par ikvienu politisku kļūdu, kas 
apdraud Moldovas iedzīvotājus un novirza valsti no tās ceļa uz Eiropu. 

Eiropas Parlaments ir īstā vieta, kas var dot Moldovas Republikai jaunu politisku virzienu. 
Tam ir pilsoņu sniegts mandāts un demokrātiskā balsojumā gūta pārstāvība. Tagad ir īstais 
laiks atzīt savu lomu kā Eiropas pilsoņu pārstāvjiem un aizstāvēt viņu intereses, pat ja 
vēsturiskās robežas joprojām dažus Eiropas pilsoņus nošķir no citiem. Agrāk vai vēlāk šie 
pilsoņi piederēs pie vienotas Eiropas. Līdz tam mums ir rūpīgi jāpārbauda demokrātisko 
procesu un strukturālo reformu attīstība, neaizmirstot savu pienākumu pret visiem Eiropas 
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iedzīvotājiem, vai nu tie būtu dalībvalstu pilsoņi, vai nebūtu, pat ja pie varas esošie politiķi 
par to aizmirst.

Cienījamie kolēģi, es jūs aicinu dot Moldovas tautai iespēju realizēt savu patieso potenciālu 
un cerēt uz labāku nākotni vienotā Eiropā.
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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par ES un Moldovas asociācijas nolīguma īstenošanu
(2019/2201(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienību (LES) 8. pantu un V sadaļu, jo īpaši 21., 22., 
36. un 37. pantu, kā arī Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) piekto daļu,

– ņemot vērā asociācijas nolīgumu starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas 
kopienu un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Moldovas Republiku, no otras puses, 
kurš attiecas arī uz padziļinātu un visaptverošu brīvās tirdzniecības zonu un pilnībā 
stājās spēkā 2016. gada 1. jūlijā,

– ņemot vērā bezvīzu režīma izveidi attiecībā uz Moldovas Republikas pilsoņiem 
2014. gada martā atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes izdarītajiem grozījumiem 
Padomes Regulā (EK) Nr. 539/2001,

– ņemot vērā to, ka 2017. gada novembrī tika parakstīts saprašanās memorands, 
aizdevumu mehānisma nolīgums un dotācijas nolīgums par makrofinansiālo palīdzību 
100 miljonu EUR apmērā 2017. un 2018. gada laikposmam,

– ņemot vērā Moldovas valsts rīcības plānu attiecībā uz Moldovas un Eiropas Savienības 
asociācijas nolīguma īstenošanu 2017.–2019. gadā,

– ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par Moldovu, jo īpaši iepriekšējo 2018. gada 
14. novembra rezolūciju par ES un Moldovas asociācijas nolīguma īstenošanu1, 
2018. gada 5. jūlija rezolūciju par politisko krīzi Moldovā pēc Kišiņevas mēra vēlēšanu 
rezultātu anulēšanas2, 2017. gada 15. novembra ieteikumu par Austrumu partnerību, 
gatavojoties 2017. gada novembra samitam3, 2017. gada 4. jūlija rezolūciju par 
makrofinansiālo palīdzību Moldovas Republikai4 un 2016. gada 21. janvāra rezolūciju 
par asociācijas nolīgumiem / padziļinātas un visaptverošas brīvās tirdzniecības zonām ar 
Gruziju, Moldovu un Ukrainu5,

– ņemot vērā ES 2018. gada jūlija lēmumu iesaldēt makrofinansiālās palīdzības pirmās 
daļas izmaksu saistībā ar Augstākās tiesas nolēmumu par Kišiņevas mēra vēlēšanām un 
tās 2018. gada novembra lēmumu samazināt finansiālo palīdzību saistībā ar bažām par 
tiesiskuma un demokrātijas samazināšanos valstī, 

– ņemot vērā pēc tam pieņemto ES 2019. gada jūlija lēmumu atsākt budžeta atbalsta 
maksājumus, ievērojot Moldovas apņemšanos reformēt tiesu sistēmu, 

– ņemot vērā ES 2019. gada oktobra lēmumu izmaksāt pirmo makrofinansiālās palīdzības 

1 Pieņemtie teksti, P8_TA(2018)0458.
2 Pieņemtie teksti, P8_TA(2018)0303.
3 OV C 356, 4.10.2018., 130. lpp.
4 OV C 334, 19.9.2018., 199. lpp.
5 OV C 11, 12.1.2018., 82. lpp.
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daļu 30 miljonu EUR apmērā pēc svarīgu reformu īstenošanas nolūkā uzlabot 
demokrātijas standartus un aizsargāt tiesiskumu, 

– ņemot vērā Eiropas Komisijas un Eiropas Ārējās darbības dienesta (EĀDD) 2019. gada 
11. septembra kopīgo dienestu darba dokumentu par ES un Moldovas asociācijas 
nolīguma īstenošanu (SWD(2019)0325),

– ņemot vērā 2019. gada 30. septembrī notikušās piektās ES un Moldovas Asociācijas 
padomes sanāksmes rezultātus,

– ņemot vērā Austrumu partnerības samitos pieņemtās kopīgās deklarācijas, no kurām 
pēdējā tika pieņemta 2017. gada 24. novembrī Briselē,

– ņemot vērā Ārlietu padomes 2018. gada 26. februāra secinājumus par Moldovas 
Republiku,

– ņemot vērā Eiropas Padomes Parlamentārās asamblejas 2019. gada 3. oktobrī pieņemto 
rezolūciju Nr. 2308 par demokrātisku iestāžu darbību Moldovas Republikā,

– ņemot vērā organizācijas “Transparency International” 2018. gada korupcijas uztveres 
sarakstu, kurā Moldova ieņem 117. vietu no 180 novērtētajām valstīm un teritorijām 
(pirmā vieta ir vislabākā),

– ņemot vērā Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas Demokrātisku iestāžu un 
cilvēktiesību biroja (ODIHR) un Eiropas Padomes Venēcijas komisijas atzinumus un 
ieteikumus, jo īpaši 2018. gada 15. marta dokumentu par vēlēšanu reformu Moldovā, 
2019. gada 24. jūnija dokumentu par konstitucionālo situāciju, jo īpaši attiecībā uz 
parlamenta atlaišanas iespēju un 2019. gada 14. oktobra dokumentu par likumprojektu 
attiecībā uz Augstākās tiesas un prokuratūras reformu,

– ņemot vērā Euronest parlamentārās asamblejas, Austrumu partnerības pilsoniskās 
sabiedrības foruma un citu Moldovas pilsoniskās sabiedrības pārstāvju ieteikumus un 
darbības,

– ņemot vērā secinājumus, ko Moldovas parlamenta vēlēšanās 2019. gada 24. februārī 
guva EDSO/ODIHR vadītajā starptautiskajā vēlēšanu novērošanas misijā iekļautā 
Eiropas Parlamenta vēlēšanu novērošanas misija,

– ņemot vērā Komisijas 2020. gada 29. martā pieņemto ekonomiskās palīdzības paketi, lai 
palīdzētu Moldovai kā vienai no vairākām valstīm cīņā pret Covid-19 pandēmiju, un 
kura ietvēra pašreizējo instrumentu novirzīšanu krīzes sociālekonomiskās ietekmes 
mazināšanai,

– ņemot vērā Reglamenta 52. pantu, kā arī 1. panta 1. punkta e) apakšpunktu un 
3. pielikumu Priekšsēdētāju konferences 2002. gada 12. decembra lēmumā par 
procedūru patstāvīgo ziņojumu sagatavošanas atļaujas piešķiršanai,

– ņemot vērā Ārlietu komitejas ziņojumu un Starptautiskās tirdzniecības komitejas 
atzinumu (A9-0000/2020),

A. tā kā atbilstoši asociācijas nolīgumam / padziļinātai un visaptverošai brīvās 
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tirdzniecības zonai Moldova apņēmās iekļaut ES acquis savos tiesību aktos un praksē 
daudzās jomās; tā kā, lai atbalstītu šos centienus, ES apņēmās sniegt nozīmīgu 
finansiālu un budžeta palīdzību Moldovai;

B. tā kā Parlaments un Padome 2017. gada 13. septembrī pieņēma lēmumu sniegt 
makrofinansiālu palīdzību Moldovai 100 miljonu EUR apmērā saistībā ar SVF 
programmu valsts ekonomikas un finanšu reformu atbalstam;

C. tā kā ES ir atkārtoti paudusi bažas par tiesiskumu, progresa trūkumu attiecībā uz to 
personu saukšanu pie atbildības, kuras ir atbildīgas par 2014. gadā atklāto krāpšanu 
banku nozarē, un pastāvīgiem cilvēktiesību pārkāpumiem;

D. tā kā nopietnu tiesiskuma un demokrātisko procesu pārkāpumu dēļ ES 2018. gadā 
apturēja pēdējo divu daļu izmaksu no budžeta atbalsta programmas tiesu sektora 
reformām;

E. tā kā pēc tam, kad 2019. gada jūnijā tika izveidota valdība, kas apņēmās īstenot 
vērienīgas reformas, Komisija izmaksāja pirmo daļu no makrofinansiālās palīdzības un 
atsāka maksājumus nozaru budžeta atbalsta programmām; tā kā šī palīdzība joprojām ir 
atkarīga no reālu reformu īstenošanas tiesiskuma stiprināšanai;

F. tā kā 2019. gada novembrī Moldovas parlaments izteica neuzticību 2019. gada jūnijā 
izveidotajai valdībai, izveidoja mazākuma valdību un pēc tam — jaunu koalīcijas 
valdību,

Kopīgas vērtības un vispārīgi principi

1. norāda, ka asociācijas nolīgumam / padziļinātai un visaptverošai brīvās tirdzniecības 
zonai joprojām ir ļoti liela nozīme, jo īpaši pašreizējos ārkārtējos apstākļos, un uzteic 
Moldovas līdzšinējos sasniegumus; tomēr atgādina, ka ir jāpanāk turpmāks progress;

2. atzinīgi vērtē saskaņā ar IV pantu rīkotās SVF 2020. gada marta apspriešanās 
secinājumus un SVF valdes sesto un galīgo pārskatu par Moldovas ekonomikas 
sniegumu saskaņā ar paplašinātās kreditēšanas mehānisma un paplašinātās finansēšanas 
mehānisma noteikumiem, jo īpaši attiecībā uz Moldovas banku sistēmas atjaunošanu un 
finanšu sektora pārvaldības stiprināšanu;

3. norāda, ka Moldovas valdības 2019. gada novembra darbības programma nav tik 
vērienīga kā iepriekšējās valdības 2030. gada vispārējā programma, un pauž nožēlu par 
to, ka nav izstrādāts jauns valsts rīcības plāns attiecībā uz asociācijas nolīguma 
īstenošanu; uzstāj, ka ES nozaru budžeta atbalsta turpināšana joprojām ir atkarīga no 
reālu reformu īstenošanas, jo īpaši tiesu sistēmas jomā;

4. aicina Eiropas Komisiju izstrādāt mehānismu pareizas reformu īstenošanas uzraudzībai, 
cita starpā paredzot skaidrus kritērijus; 

Reformas un iestāžu sistēma

5. atzīst, ka Moldovas parlaments ir pieņēmis daudzus tiesību aktus saskaņā ar valsts 
saistībām, kas noteiktas asociācijas nolīgumā; uzsver, ka ir svarīgi šos aktus pilnībā 
īstenot, arī pieņemot sekundāros tiesību aktus; 
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6. atzinīgi vērtē panākto progresu saistībā ar valsts pārvaldes un valsts finanšu pārvaldības 
reformām, bet mudina veikt turpmākus pasākumus, lai palielinātu pārredzamību;

7. pauž bažas par plašsaziņas līdzekļu un reklāmas nozares augsto koncentrācijas un 
politizācijas līmeni, kura dēļ sabiedrība maz uzticas plašsaziņas līdzekļiem; mudina 
Moldovas iestādes atturēties no Covid-19 pandēmijas izmantošanas tādu pasākumu 
pieņemšanai, kuri ierobežo vārda brīvību un plašsaziņas līdzekļu spēju neatkarīgi un 
objektīvi ziņot par faktiem; 

8. atzinīgi vērtē 2019. gada augustā pieņemtos grozījumus vēlēšanu tiesību aktos un 
Moldovas Konstitucionālās tiesas 2020. gada februāra nolēmumu par teritoriālajām 
prasībām politisko partiju dibināšanai; 

Sadarbība kopējās ārpolitikas un drošības politikas (KĀDP) jomā un progress Piedņestras 
konflikta atrisināšanā

9. atzinīgi vērtē Moldovas dalību kopējās drošības un aizsardzības politikas (KDAP) 
misijās un operācijās, kiberdrošības un kibernoziedzības izmeklēšanā, kā arī Moldovas 
sadarbību ar NATO; 

10. atkārtoti pauž ES atbalstu Moldovas suverenitātei un teritoriālajai integritātei un 
centieniem panākt Piedņestras jautājuma miermīlīgu risinājumu; 

11. brīdina, ka Piedņestras jautājumu nevar atrisināt, ziedojot Moldovas brīvību izvēlēties 
savu aizsardzības un ārpolitikas virzienu;

Tiesiskums un laba pārvaldība

12. mudina Moldovas valdību pabeigt tiesu sistēmas reformas, lai nodrošinātu tiesu iestāžu 
un specializētu pretkorupcijas iestāžu neatkarību, objektivitāti un efektivitāti; 

13. pauž bažas par ļoti lielo neapmierinātību ar tiesu iestādēm un tāpēc aicina Moldovas 
iestādes nodrošināt, ka ģenerālprokurors, viņa personāls un prokurori kopumā strādā 
neatkarīgi un ievēro visaugstākos profesionalitātes un integritātes standartus; 

14. mudina Moldovas iestādes nodrošināt pilnīgu Konstitucionālās tiesas neatkarību un 
nepieļaut nekādu politisku iejaukšanos tās darbā; 

15. pauž bažas par ļoti augsto uztvertās korupcijas līmeni Moldovā, tāpēc mudina valdību 
pastiprināt cīņu pret korupciju, kā arī pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, 
ieroču kontrabandu un organizēto noziedzību; aicina Moldovas valdību pieņemt 
konkrētus pasākumus, lai pastiprinātu Nacionālā korupcijas apkarošanas centra biroja 
un Korupcijas apkarošanas prokuratūras biroja neatkarību un integritāti;

16. atkārtoti pauž bažas par pastāvīgo nespēju pārredzami saukt pie atbildības visas 
personas, kas ir atbildīgas par 2014. gadā atklāto krāpšanu banku nozarē, kā arī par 
nozagto līdzekļu lēno atgūšanu;

17. mudina Moldovas iestādes palielināt politisko partiju finansēšanas pārredzamību un 
taisnīgi un objektīvi izmeklēt visus pārkāpumus;

Cilvēktiesības un pamatbrīvības
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18. aicina iestādes nozīmīgi palielināt centienus aizstāvēt cilvēktiesības un pamatbrīvības, 
jo īpaši attiecībā uz neaizsargātām grupām; 

19. mudina iestādes nodrošināt tiesības uz taisnīgu tiesu un cilvēktiesību ievērošanu 
aizturēšanas telpās, kā arī nepieļaut selektīvu un politiski motivētu tiesu; 

Tirdzniecība un ekonomiskā sadarbība 

20. atzinīgi vērtē Moldovas importa uz ES ievērojamo pieaugumu un to, ka ES ir lielākā 
investore Moldovā; atzinīgi vērtē to, ka Moldovas parlaments par pamatu savai valsts 
lauku politikai ir pieņēmis Eiropas Leader pieeju;

21. uzteic tiesību aktu tuvināšanu ES acquis un mudina Komisiju sniegt tehnisku un 
finansiālu palīdzību Moldovas iestādēm un valsts pārvaldei šajos centienos;

Enerģētika, vide un klimata pārmaiņas

22. mudina veikt turpmākus pasākumus, lai nodrošinātu Valsts Enerģētikas regulēšanas 
aģentūras neatkarību, un ātri pieņemt sekundāros tiesību aktus, kas vajadzīgi, lai 
nodrošinātu trešās enerģētikas paketes pilnīgu īstenošanu; 

23. uzteic pasākumus, par kuriem 2019. gada decembrī vienojās Moldova, Ukraina un 
Rumānija, lai darītu iespējamu gāzes pārvadi uz Ukrainu un Moldovu pa Balkānu 
cauruļvadu, un 2020. gada februāra rīcības plānu pārvades sistēmas operatora 
Moldovatransgaz neatkarības nodrošināšanai; 

24. atzinīgi vērtē 2019. gada februāra pasākumu paketi klimata un vides jomā un prasa 
pielikt lielākas pūles, lai izpildītu valsts saistības sakarā ar 2015. gada Parīzes nolīgumu 
un cīnītos pret klimata pārmaiņām; 

Institucionālie noteikumi

25. mudina Moldovas iestādes pieprasīt, lai tiktu sākts Žana Monē dialogs partiju dialoga 
un parlamenta spēju veidošanas atbalstam;

26. prasa, lai visas ES iestādes, dalībvalstis un Moldovas iestādes labāk informētu 
Moldovas iedzīvotājus par ieguvumiem, ko nodrošina asociācijas nolīgums / padziļināta 
un visaptveroša brīvās tirdzniecības zona un ES palīdzība;

°

° °

27. uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Eiropas Komisijai, Komisijas 
priekšsēdētājas vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim ārlietās un drošības 
politikas jautājumos un Moldovas Republikas prezidentam, valdībai un parlamentam.


