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NOTA SPJEGATTIVA – SOMMARJU TAL-FATTI U S-SEJBIET

Id-demokrazija ġġib il-prosperità u hija sostnuta minnha. Iċ-ċittadini tal-pajjiżi demokratiċi 
jistgħu jgawdu l-effetti tal-prosperità għaliex il-pajjiżi tagħhom għandhom id-drittijiet tal-
bniedem u l-libertà tal-espressjoni fil-qalba tas-soċjetà. Huwa essenzjali li naraw din ir-realtà 
direttament u mingħajr medjazzjoni meta niddiskutu r-Repubblika tal-Moldova, wieħed mill-
iżjed pajjiżi fqar fl-Ewropa skont rapporti tal-Bank Dinji, pajjiż fejn, fl-aħħar għaxar snin, id-
demokrazija u l-indikaturi tal-korruzzjoni evolvew b'mod pjuttost negattiv.

M'għandniex nibnu perċezzjoni negattiva tar-Repubblika tal-Moldova abbażi ta' dawn l-
indikaturi biss. Anzi, għandna nkunu konxji tad-diffikultajiet li kellu jħabbat wiċċu magħhom 
dan il-pajjiż u nappoġġjaw liċ-ċittadini tiegħu fl-ambizzjoni tagħhom li jegħlbu s-sitwazzjoni 
sfortunata ta' pajjiżhom. Aħna unjoni ta' stati li ftit ftit, imma ċertament, qed nibdew 
insejħulha "Ewropa". Minħabba li nafu tajjeb ħafna x'kienu jfissru, storikament u 
emozzjonalment, din il-qrubija u l-istruttura politika għaċ-ċittadini tal-pajjiżi tagħna, tajjeb li 
niftakru li l-Ewropa, fir-realtà, hija ħafna iżjed minn struttura politika li kull wieħed minna 
jikkontribwixxi għaliha. Partijiet mill-Ewropa tal-Lvant jew mill-Balkani tal-Punent huma 
Ewropej daqs kull wieħed mill-pajjiżi tagħna; l-unika differenza hija li fil-passat ħadu triq 
differenti, minħabba ġrajjiet storiċi sfortunati. Ma nistgħux ninjoraw id-deċiżjonijiet politiċi 
tal-imgħoddi – dawk li farrku lil dan il-kontinent.

Id-dmir politiku tagħna huwa li niżguraw li ċ-ċittadini Ewropej kollha jkollhom l-istess 
drittijiet politiċi, soċjali, u ekonomiċi. Huwa minn din il-lenti li għandna naraw lir-Repubblika 
tal-Moldova u l-prestazzjoni tal-pajjiż fil-Ftehim ta' Assoċjazzjoni mal-Unjoni Ewropea. 
Għandna nippenalizzaw kwalunkwe diverġenza mill-prinċipji demokratiċi, nindikaw 
kwalunkwe ksur ta' ftehimiet bilaterali, u nipproponu l-kors ta' azzjoni t-tajjeb biex nevitaw li 
jkun hemm xi rigressjoni. Imma niddeċiedu x'niddeċiedu, flimkien irridu nirrispettaw aspett 
fundamentali ta' dan il-proċess: iċ-ċittadini tar-Repubblika tal-Moldova huma ċittadini 
Ewropej u quddiem għajnejna għandna qabel kollox inżommu l-benesseri tagħhom. Il-politiċi 
jiġu u jmorru; iċ-ċittadini jibqgħu. 

Ir-Repubblika tal-Moldova tibqa' stat li diffiċli tbassar x'se jagħmel. Iċ-ċittadini tagħha jixħtu 
ħarsithom lejn l-Unjoni Ewropea, imma l-klassi politika tagħha ma tistax tipprovdi stabbiltà 
politika u tmexxija affidabbli. Bl-iskuża tad-dikjarazzjoni ta' newtralità, il-politiċi tal-
Moldova suċċessivament jagħżlu politiki li permezz tagħhom jiffavorixxu lil Brussell jew lil 
Moska, skont l-interessi personali tagħhom. Xena politika frammentata u b'ammont kbir ta' 
taqlib tipprevjeni kunsens nazzjonali fir-rigward tal-futur tar-Repubblika tal-Moldova. L-
unika ċertezza f'dan il-kuntest hija li s-sitwazzjoni tibqa' problematika u imprevedibbli, bi 
stqarrijiet kuntradittorji, lingwaġġ ambigwu u deċiżjonijiet li mhux dejjem jikkorrelataw mal-
aħjar interessi taċ-ċittadini tal-Moldova. Fid-dikjarazzjoni konġunta ta' Diċembru 2019, ir-
Repubblika tal-Moldova, l-Ukrajna, u l-Georgia ddikjaraw li se jagħmlu sforzi sostnuti biex 
isiru membri tal-Unjoni Ewropea. Ftit xhur wara, il-President u l-Prim Ministru tal-Moldova 
esprimew ix-xettiċiżmu tagħhom dwar il-fatt li pajjiżhom isir membru tal-Unjoni Ewropea 
jew tal-Unjoni Ewrasjatika. Din kienet ġustappożizzjoni infeliċi u kumment li jmur kontra d-
deċiżjoni li l-pajjiż kien impenja ruħu għaliha, minkejja li ma kien hemm l-ebda bidla fil-
gvern jew elezzjoni presidenzjali fil-perjodu bejn iż-żewġ dikjarazzjonijiet. Ta' min 
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nikkwotaw lill-President Igor Dodon preċiżament: "Ma naħsibx li fl-10 jew 15-il sena li ġejjin 
se nkunu membri tal-UE. Lanqas tal-Unjoni Ewrasjatika. X'nambuh il-Ftehim ta' 
Assoċjazzjoni mal-UE? Biex nagħmlu r-riformi u nżidu l-kwalità tal-ħajja tagħna, irridu 
nieħdu vantaġġ minn dan l-appoġġ. L-UE għandha l-problemi tagħha". Id-dikjarazzjoni hija 
rilevanti: turi li l-Unjoni Ewropea u l-prinċipji tagħha mhux dejjem igawdu r-rispett tat-
tmexxija politika tal-Moldova, minkejja li l-politiċi tal-Moldova jifhmu bis-sħiħ il-vantaġġi 
ekonomiċi ta' rabtiet aktar mill-qrib mal-UE. 

Madankollu, din l-attitudni mhijiex impenn favur il-valuri; hija negozju u xejn iżjed. Is-
Sħubija tal-Lvant u l-Ftehim ta' Assoċjazzjoni huma bbażati fuq prinċipji tal-Unjoni Ewropea, 
id-dedikazzjoni għall-valuri demokratiċi, u t-twemmin li ċ-ċittadini Ewropej għandhom 
drittijiet u libertajiet fundamentali, sew jekk pajjiżhom jagħmel parti mill-UE sew jekk le.

In-nuqqas ta' fiduċja tal-klassi politika fi triq Ewropea, id-dedikazzjoni fraġli għall-valuri 
Ewropej ta' xi politiċi, u l-bidla kostanti bejn il-Punent u l-Lvant għandhom impatt viżibbli 
fuq l-evoluzzjoni tal-pajjiż. Ir-Repubblika tal-Moldova rnexxielha tattira biss parti mill-
assistenza makrofinanzjarja tal-Unjoni Ewropea. Il-kundizzjonalitajiet fil-ftehim iffirmat miż-
żewġ partijiet ġew sodisfatti biss parzjalment. L-evoluzzjoni dwar kapitoli ewlenin dwar ir-
rispett tad-drittijiet tal-bniedem, l-istat tad-dritt u r-regolamentazzjoni tal-indħil politiku fis-
sistema ġudizzjarja, is-soċjetà ċivili jew il-libertà tal-espressjoni kienet minima. Minn 
perspettiva politika, ċerta parti tal-klassi politika tal-Moldova dejjem ippreferiet li jinżamm 
status quo detrimentali minflok ma jintrabtu b'riformi konsistenti u strutturali. Il-bżonn ta' 
intervent deċiżiv u ta' implimentazzjoni tar-riformi qed jikber. 

Minn meta ġiet stabbilita s-Sħubija tal-Lvant u sa tmiem l-2018, ir-Repubblika tal-Moldova 
rċeviet aktar minn biljun euro mingħand Brussell fi proġetti miftiehma b'mod konġunt. L-
istatistika turi li ċ-ċittadini tal-Moldova jidentifikaw l-Unjoni Ewropea u s-Sħubija tal-Lvant 
ma' prosperità ekonomika (83 %), mad-drittijiet tal-bniedem (79 %) u mal-libertà tal-
espressjoni (78 %). M'hemm xejn sorprendenti dwar din id-data, għaliex tirrifletti r-realtà 
ekonomika u soċjali. Aktar minn 70 % tal-esportazzjonijiet tal-Moldova jmorru fil-pajjiżi tal-
Unjoni Ewropea. Id-diffikultajiet ekonomiċi kkawżati mill-embargo tar-Russja ġew megħluba 
f'perjodu qasir minn skambji ekonomiċi ma' pajjiżi Ewropej. Aktar minn miljun ċittadin tal-
Moldova jgħixu u jaħdmu bejn il-fruntiera tal-UE.

Minkejja dan, tibqa' l-istess dissonanza inkwetanti bejn in-numri u l-imġiba politika. 
Ġeneralment, id-deċiżjonijiet tagħna għandhom jibdew mir-realtà politika u jiġu riflessi 
f'miżuri ekonomiċi xierqa għall-imġiba politika. L-għażla li jingħata bail out għall-eċċessi 
politiċi jew li jiġu injorati għal raġunijiet ekonomiċi mhuwiex sostenibbli. Madankollu, wasal 
iż-żmien li nagħżlu li nipproteġu dak li bnejna u nħarsu lejn ir-realtà politika preċiżament kif 
inhi, sabiex nipproteġu liċ-ċittadini tal-Moldova mill-klassi politika tal-pajjiż. Wisq drabi l-
persuni komuni jbatu għaliex il-politiċi li jirrappreżentawhom ma jaqdux dmirijiethom sew. 
Hemm miljuni ta' nies fir-Repubblika tal-Moldova, Ewropej barra mill-fruntiera tal-Unjoni 
Ewropea, li mhumiex irrappreżentati sew mill-politiċi tagħhom. Irridu nidderieġu l-isforzi 
politiċi u ekonomiċi tagħna lejn dawn in-nies, sabiex inkunu nistgħu, fl-istess ħin, 
nissanzjonaw bl-aktar mod drastiku possibbli kull żball politiku li jipperikola liċ-ċittadini tal-
Moldova u joħroġ lill-pajjiż mill-perkors Ewropew tiegħu. 
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Il-Parlament Ewropew huwa s-sede t-tajba biex titnieda direzzjoni politika ġdida għar-
Repubblika tal-Moldova. Dan għandu l-mandat taċ-ċittadini u r-rappreżentanza ta' vot 
demokratiku. Huwa ż-żmien opportun li naqdu r-rwol tagħna bħala rappreżentanti taċ-
ċittadini Ewropej u nħarsu l-interessi tagħhom, anke jekk il-fruntieri storiċi għadhom 
jisseparaw lil xi ċittadini Ewropej minn oħrajn. Illum jew għada, dawn iċ-ċittadini se jkunu 
parti minn Ewropa magħquda. Sa dakinhar, irridu ngħarblu l-evoluzzjoni tal-proċessi 
demokratiċi u tar-riformi strutturali mingħajr ma ninsew id-dmir tagħna fil-konfront taċ-
ċittadini Ewropej kollha, jekk hux minn pajjiżi membri jew le, anke jekk il-politiċi fil-poter 
jinsewh.

Għeżież kollegi, qed nitlobkom tagħtu lin-nies tal-Moldova opportunità biex jiksbu l-
potenzjal veru tagħhom u jittamaw f'futur aħjar għal Ewropa magħquda.



PE652.425v02-00 6/11 PR\1207771MT.docx

MT

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar l-applikazzjoni tal-Ftehim ta' Assoċjazzjoni tal-UE mal-Moldova
(2019/2201(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 8 u t-Titolu V, b'mod partikolari l-Artikoli 21, 22, 36 u 37 
tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (TUE), kif ukoll il-Ħames Parti tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE),

– wara li kkunsidra l-Ftehim ta' Assoċjazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Komunità 
Ewropea tal-Enerġija Atomika u l-Istati Membri tagħhom, min-naħa waħda, u r-
Repubblika tal-Moldova, min-naħa l-oħra (FA), li jinkludi Żona ta' Kummerċ Ħieles 
Approfondita u Komprensiva (DCFTA) u li daħal fis-seħħ fl-intier tiegħu fl-
1 ta' Lulju 2016,

– wara li kkunsidra l-istabbiliment ta' sistema ta' vjaġġar mingħajr viża għaċ-ċittadini tar-
Repubblika tal-Moldova f'Marzu 2014, b'riżultat tal-emendi għar-Regolament tal-
Kunsill (KE) 539/2001 magħmula mill-Parlament Ewropew u mill-Kunsill,

– wara li kkunsidra l-iffirmar f'Novembru 2017, ta' Memorandum ta' Qbil, ta' Ftehim 
dwar Faċilità ta' Self u ta' Ftehim ta' Għotja dwar l-assistenza mikrofinanzjarja li 
jammonta għal EUR 100 miljun għall-perjodu 2017-2018,

– wara li kkunsidra l-Pjan ta' Azzjoni Nazzjonali tal-Moldova dwar l-Implimentazzjoni 
tal-Ftehim ta' Assoċjazzjoni bejn il-Moldova u l-Unjoni Ewropea (NAPIAA) għall-
2017-2019 ,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet preċedenti tiegħu dwar il-Moldova, b'mod 
partikolari r-riżoluzzjoni preċedenti tal-14 ta' Novembru 2018 dwar l-implimentazzjoni 
tal-ftehim ta' assoċjazzjoni tal-UE mal-Moldova1, ir-riżoluzzjoni tiegħu tal-
5 ta' Lulju 2018 dwar il-kriżi politika fil-Moldova wara l-invalidazzjoni tal-elezzjonijiet 
muniċipali f'Chișinău2, tal-15 ta' Novembru 2017 dwar is-Sħubija tal-Lvant, fit-tħejjija 
għas-Summit ta' Novembru 20173, tal-4 ta' Lulju 2017 dwar l-għoti ta' assistenza 
makrofinanzjarja lir-Repubblika tal-Moldova4, u tal-21 ta' Jannar 2016 dwar il-
Ftehimiet ta' Assoċjazzjoni / Żoni ta' Kummerċ Ħieles Approfonditi u Komprensivi 
mal-Georgia, il-Moldova u l-Ukrajna5,

– wara li kkunsidra d-deċiżjoni tal-UE ta' Lulju 2018 li jiġi ffriżat l-iżborż tal-ewwel 
pagament parzjali tal-assistenza makrofinanzjarja, wara d-deċiżjoni tal-Qorti Suprema 
dwar l-elezzjoni tas-sindku ta' Chișinău, u d-deċiżjoni tagħha ta' Novembru 2018 li 
tnaqqas l-assistenza finanzjarja tagħha, wara tħassib dwar l-istat tad-dritt u r-rigressjoni 
demokratika tal-pajjiż, 

1 Testi adottati, P8_TA(2018)0458.
2 Testi adottati, P8_TA(2018)0303.
3 ĠU C 356, 4.10.2018, p. 130.
4 ĠU C 334, 19.9.2018, p. 199.
5 ĠU C 11, 12.1.2018, p. 82.
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– wara li kkunsidra d-deċiżjoni sussegwenti tal-UE ta' Lulju 2019 li terġa' tibda l-iżborż 
ta' appoġġ mill-baġit fid-dawl tal-impenn tal-Moldova li tirriforma s-sistema 
ġudizzjarja, 

– wara li kkunsidra d-deċiżjoni tal-UE ta' Ottubru 2019 li tiżborża l-ewwel pagament 
parzjali tal-assistenza makrofinanzjarja li jammonta għal EUR 30 miljun, b'riżultat tal-
implimentazzjoni ta' riformi ewlenin biex jittejbu l-istandards demokratiċi u jiġi mħares 
l-istat tad-dritt, 

– wara li kkunsidra d-dokument ta' ħidma konġunt tal-persunal tal-Kummissjoni Ewropea 
u tas-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (SEAE) (SWD(2019)0325) dwar ir-
Rapport rigward l-Implimentazzjoni tal-Assoċjazzjoni dwar il-Moldova tal-
11 ta' Settembru 2019,

– wara li kkunsidra l-eżitu tal-ħames laqgħa tal-Kunsill ta' Assoċjazzjoni bejn l-UE u l-
Moldova tat-30 ta' Settembru 2019,

– wara li kkunsidra d-Dikjarazzjonijiet Konġunti tas-Summits tas-Sħubija tal-Lvant, l-
aktar reċenti dik tal-24 ta' Novembru 2017 fi Brussell,

– wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill Affarijiet Barranin dwar ir-Repubblika 
tal-Moldova tas-26 ta' Frar 2018,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni 2308 tal-Assemblea Parlamentari tal-Kunsill tal-
Ewropa (APKE) tat-3 ta' Ottubru 2019 dwar "Il-funzjonament tal-istituzzjonijiet 
demokratiċi fir-Repubblika tal-Moldova",

– wara li kkunsidra l-lista tal-perċezzjoni tal-korruzzjoni ta' Transparency International 
tal-2018 li tpoġġi lill-Moldova fil-117-il post minn 180 pajjiż u territorju eżaminati (bl-
ewwel post tal-klassifika jkun l-aħjar),

– wara li kkunsidra l-opinjonijiet u r-rakkomandazzjonijiet tal-Uffiċċju għall-
Istituzzjonijiet Demokratiċi u d-Drittijiet tal-Bniedem (ODIHR) tal-Organizzazzjoni 
għas-Sigurtà u l-Kooperazzjoni fl-Ewropa u tal-Kummissjoni ta' Venezja tal-Kunsill tal-
Ewropa, b'mod partikolari tal-15 ta' Marzu 2018 dwar ir-riforma elettorali fil-Moldova, 
tal-24 ta' Ġunju 2019 dwar is-sitwazzjoni kostituzzjonali b'referenza partikolari għall-
possibbiltà li jxolji l-Parlament u tal-14 ta' Ottubru 2019 dwar l-abbozz ta' liġi dwar ir-
riforma tal-Qorti Suprema tal-Ġustizzja u tal-Uffiċċju tal-Prosekutur,

– wara li kkunsidra r-rakkomandazzjonijiet u l-attivitajiet tal-Assemblea Parlamentari 
Euronest, tal-Forum tas-Soċjetà Ċivili tas-Sħubija tal-Lvant u ta' rappreżentanti oħra 
tas-soċjetà ċivili fil-Moldova,

– wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-missjoni ta' osservazzjoni elettorali tal-Parlament 
Ewropew għall-elezzjonijiet parlamentari tal-Moldova tal-24 ta' Frar 2019 integrati mal-
missjoni ta' osservazzjoni elettorali internazzjonali mmexxija mill-OSKE/ODIHR,

– wara li kkunsidra l-pakkett ta' għajnuna ekonomika tal-Kummissjoni adottat fid-
29 ta' Marzu 2020 biex jgħin lill-Moldova, fost pajjiżi oħra, fil-ġlieda tagħha kontra l-
pandemija tal-COVID-19, li kien jinkludi l-orjentament mill-ġdid ta' strumenti eżistenti 
biex jiġi mmitigat l-impatt soċjoekonomiku tal-kriżi;
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– wara li kkunsidra l-Artikolu 52 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu, kif ukoll l-
Artikolu 1(1)(e) u l-Anness 3 tad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tat-
12 ta' Diċembru 2002 dwar il-proċedura ta' awtorizzazzjoni għat-tħejjija ta' rapporti fuq 
inizjattiva proprja,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Barranin u l-opinjoni tal-
Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali (A9-0000/2020),

A. billi, permezz tal-FA/DCFTA, il-Moldova impenjat ruħha li tinkorpora l-acquis tal-UE 
fil-liġijiet u fil-prattiki tagħha stess f'għadd kbir ta' oqsma; billi, sabiex tappoġġja dawn 
l-isforzi, l-UE impenjat ruħha li tipprovdi assistenza finanzjarja u baġitarja sostanzjali 
lill-Moldova;

B. billi fit-13 ta' Settembru 2017, il-Parlament u l-Kunsill adottaw deċiżjoni li tiġi 
pprovduta assistenza makrofinanzjarja lill-Moldova b'valur ta' EUR 100 miljun fil-
kuntest tal-programm tal-FMI biex jiġu appoġġjati r-riformi ekonomiċi u finanzjarji tal-
pajjiż;

C. billi l-UE ripetutament esprimiet tħassib dwar l-istat tad-dritt, in-nuqqas ta' progress fil-
prosekuzzjoni ta' dawk responsabbli għall-frodi bankarji esposti fl-2014 u l-ksur 
kontinwu tad-drittijiet tal-bniedem;

D. billi, minħabba ksur serju tal-istat tad-dritt u l-proċess demokratiku, l-UE fl-2018 
issospendiet l-iżborż tal-aħħar żewġ pagamenti parzjali fl-ambitu tal-programm ta' 
appoġġ mill-baġit għar-riformi fis-settur tal-ġustizzja;

E. billi, wara li f'Ġunju 2019 ġie ffurmat gvern impenjat li jwettaq dawn ir-riformi 
ambizzjużi, il-Kummissjoni żborżat l-ewwel pagament parzjali tal-Assistenza 
Makrofinanzjarja, u reġgħet bdiet l-iżborżi għal programmi ta' appoġġ mill-baġit ta' 
setturi; billi din l-assistenza tibqa' kundizzjonali għall-implimentazzjoni ta' riformi 
tanġibbli biex jissaħħaħ l-istat tad-dritt;

F. billi f'Novembru 2019 il-Parlament tal-Moldova għadda mozzjoni ta' sfiduċja fil-Gvern 
iffurmat f'Ġunju 2019, ifforma gvern ta' minoranza, u sussegwentement gvern ta' 
koalizzjoni ġdid;

Valuri komuni u prinċipji ġenerali

1. Jinnota li l-FA/DCFTA jibqgħu ta' importanza primarja, speċjalment fiż-żminijiet 
eċċezzjonali ta' bħalissa, u jfaħħar il-progress li kisbet il-Moldova sal-lum; ifakkar, 
madankollu, li jrid jinkiseb aktar progress;

2. Jilqa' l-konklużjonijiet tal-konsultazzjoni dwar l-Artikolu IV tal-FMI f'Marzu 2020 u s-
sitt u l-aħħar rieżami tal-Bord tal-FMI tal-prestazzjoni ekonomika tal-Moldova fl-
ambitu tal-arranġamenti ta' Faċilità ta' Kreditu Estiż u Faċilità ta' Fond Estiża, b'mod 
partikolari fir-rigward tar-riabilitazzjoni tas-sistema bankarja tal-Moldova u tat-tisħiħ 
tal-governanza fis-settur finanzjarju;

3. Jinnota li l-Programm ta' Attivitajiet tal-Gvern tal-Moldova ta' Novembru 2019 huwa 
inqas ambizzjuż mill-Aġenda Globali 2030 tal-gvern preċedenti, u jiddispjaċih għan-
nuqqas ta' NAPIAA ġdid; jinsisti li l-kontinwazzjoni ta' appoġġ mill-baġit tas-setturi tal-
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UE jibqa' kundizzjonali għat-twettiq ta' riforma tanġibbli, b'mod partikolari fil-
ġudikatura;

4. Jistieden lill-Kummissjoni Ewropea tiżviluppa mekkaniżmu għall-monitoraġġ tal-
implimentazzjoni konkreta tar-riformi, li jkun jinkludi parametri ta' riferiment ċari; 

Riformi u qafas istituzzjonali

5. Jirrikonoxxi l-adozzjoni min-naħa tal-Parlament tal-Moldova ta' għadd ta' atti 
leġiżlattivi f'konformità mal-impenji tal-pajjiż stabbiliti fil-FA; jisħaq fuq l-importanza 
tal-implimentazzjoni sħiħa ta' dawn l-atti, inkluż billi tiġi adottata leġiżlazzjoni 
sekondarja; 

6. Jilqa' l-progress li sar dwar ir-riforma fl-amministrazzjoni pubblika u l-ġestjoni 
finanzjarja pubblika, iżda jħeġġeġ li jittieħdu miżuri ulterjuri biex tiżdied it-trasparenza;

7. Huwa mħasseb bil-livell għoli ta' konċentrazzjoni u politiċizzazzjoni tas-setturi tal-
midja u tar-reklamar, li qed iwassal għal livell baxx ta' fiduċja pubblika fil-midja; 
iħeġġeġ lill-awtoritajiet tal-Moldova jżommu lura milli japprofittaw mill-pandemija tal-
COVID-19 biex jadottaw miżuri li jrażżnu l-libertà tal-espressjoni u jillimitaw il-
kapaċità tal-midja li tirrapporta fatti b'mod indipendenti u mingħajr preġudizzji; 

8. Jilqa' l-emendi għal-leġiżlazzjoni elettorali adottati f'Awwissu 2019, u d-deċiżjoni tal-
Qorti Kostituzzjonali tal-Moldova ta' Frar 2020 dwar ir-rekwiżiti territorjali għall-
istabbiliment ta' partiti politiċi; 

Kooperazzjoni fil-qasam tal-politika estera u ta' sigurtà komuni (PESK) u progress dwar ir-
riżoluzzjoni tal-kunflitt tat-Transnistrija

9. Jilqa' l-parteċipazzjoni tal-Moldova f'missjonijiet u f'operazzjonijiet tal-politika estera u 
ta' sigurtà komuni (PESK), f'investigazzjonijiet dwar iċ-ċibersigurtà u ċ-ċiberkriminalità 
kif ukoll fil-kooperazzjoni tal-Moldova man-NATO; 

10. Itenni l-appoġġ tal-UE favur is-sovranità u l-integrità territorjali tal-Moldova, u favur l-
isforzi biex tintlaħaq soluzzjoni paċifika għall-kwistjoni Transnistrijana; 

11. Iwissi li ma tista' tinkiseb l-ebda soluzzjoni għall-kwistjoni Transnistrijana billi tiġi 
ssagrifikata l-libertà tal-Moldova li tagħżel l-orjentament tagħha fil-qasam tad-difiża u 
tal-politika estera;

Stat tad-dritt u governanza tajba

12. Iħeġġeġ lill-Gvern tal-Moldova jlesti r-riformi ġudizzjarji sabiex jiġu żgurati l-
indipendenza, l-imparzjalità u l-effikaċja tal-ġudikatura u tal-istituzzjonijiet 
speċjalizzati kontra l-korruzzjoni; 

13. Huwa mħasseb bil-livell għoli ħafna ta' diżapprovazzjoni tal-ġudikatura, u jitlob 
għalhekk lill-awtoritajiet tal-Moldova jiżguraw li l-Prosekutur Ġenerali, il-persunal 
tiegħu u l-prosekuturi pubbliċi inġenerali jaħdmu b'mod indipendenti u jirrispettaw l-
ogħla standards ta' professjonalità u integrità; 

14. Iħeġġeġ lill-awtoritajiet tal-Moldova jiżguraw l-indipendenza kompleta tal-Qorti 
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Kostituzzjonali, u li din ma tkun soġġetta għall-ebda forma ta' ndħil politiku; 

15. Huwa mħasseb bil-livell għoli ħafna ta' perċezzjoni ta' korruzzjoni fil-Moldova, u 
jħeġġeġ għalhekk lill-Gvern iżid l-isforzi fil-ġlieda kontriha, kif ukoll kontra l-ħasil tal-
flus, it-traffikar tal-armi u l-kriminalità organizzata; jitlob lill-Gvern tal-Moldova 
jadotta miżuri konkreti sabiex isaħħaħ l-indipendenza u l-integrità tal-Uffiċċju taċ-
Ċentru Nazzjonali kontra l-Korruzzjoni u tal-Uffiċċju tal-Prosekutur kontra l-
Korruzzjoni;

16. Itenni t-tħassib tiegħu dwar in-nuqqas persistenti li jkun hemm prosekuzzjoni 
trasparenti ta' dawk kollha responsabbli għall-frodi bankarja esposti fl-2014, kif ukoll 
tal-irkupru bil-mod tal-assi misruqa;

17 Iħeġġeġ lill-awtoritajiet tal-Moldova jżidu t-trasparenza fil-finanzjament tal-partiti 
politiċi, u jinvestigaw l-irregolaritajiet kollha b'mod ġust u mingħajr preġudizzji;

Drittijiet tal-bniedem u libertajiet fundamentali

18. Jitlob lill-awtoritajiet iżidu b'mod sinifikanti l-isforzi favur id-drittijiet tal-bniedem u l-
libertajiet fundamentali, b'mod partikolari għall-gruppi vulnerabbli; 

19. Jistieden lill-awtoritajiet jiggarantixxu d-dritt ta' proċess ġust u r-rispett tad-drittijiet tal-
bniedem fil-faċilitajiet ta' detenzjoni, kif ukoll li tiġi evitata ġustizzja selettiva u 
politikament motivata; 

Kooperazzjoni ekonomika u kummerċjali 

20. Jilqa' ż-żieda sinifikanti fl-importazzjonijiet mill-Moldova fl-UE, kif ukoll il-fatt li l-UE 
hija l-akbar investitur fil-Moldova; jilqa' l-adozzjoni min-naħa tal-Parlament tal-
Moldova tal-approċċ Ewropew LEADER bħala l-bażi għall-politika rurali nazzjonali 
tagħha;

21. Ifaħħar l-approssimazzjoni regolatorja mal-acquis tal-UE, u jħeġġeġ lill-Kummissjoni 
tipprovdi għajnuna teknika u finanzjarja għal dan l-isforz lill-istituzzjonijiet tal-
Moldova u lill-amministrazzjoni pubblika;

Enerġija, ambjent u tibdil fil-klima

22. Iħeġġeġ li jittieħdu miżuri ulterjuri sabiex tiġi żgurata l-indipendenza tal-Aġenzija 
Nazzjonali għar-Regolamentazzjoni tal-Enerġija, u li tiġi adottata malajr il-leġiżlazzjoni 
sekondarja meħtieġa sabiex tiġi żgurata l-implimentazzjoni sħiħa tat-Tielet Pakkett 
dwar l-Enerġija; 

23. Ifaħħar l-arranġamenti maqbula bejn il-Moldova, l-Ukrajna u r-Rumanija 
f'Diċembru 2019 biex jiġu permessi trasferimenti tal-gass lejn l-Ukrajna u l-Moldova 
permezz tal-pipeline Trans-Balkaniku, u l-Pjan ta' Azzjoni ta' Frar 2020 biex tiġi 
żgurata l-indipendenza tal-operatur tas-sistema ta' trażmissjoni Moldovatransgaz; 

24. Jilqa' l-pakkett ta' Frar 2019 dwar il-klima u l-ambjent, u jitlob li jsiru sforzi akbar fir-
rigward tal-impenji nazzjonali marbuta mal-Ftehim ta' Pariġi tal-2015 biex jiġi 
miġġieled it-tibdil fil-klima; 
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Dispożizzjonijiet istituzzjonali

25. Iħeġġeġ lill-awtoritajiet tal-Moldova jitolbu l-istabbiliment ta' Djalogu Jean Monnet 
biex jappoġġja d-djalogu bejn il-partiti u l-bini tal-kapaċitajiet parlamentari;

26. Jitlob lill-istituzzjonijiet tal-UE, lill-Istati Membri u lill-awtoritajiet tal-Moldova kollha 
jikkomunikaw aħjar il-benefiċċji tal-FA/DCFTA u tal-assistenza tal-UE liċ-ċittadini tal-
Moldova;

°

° °

27. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, 
lill-Kummissjoni Ewropea u lill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli 
tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà kif ukoll lill-President, lill-
Gvern u lill-Parlament tar-Repubblika tal-Moldova.


