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COMITETUL PARLAMENTAR DE ASOCIERE UE-MOLDOVA 

Reuniunea a douăsprezecea 

1 noiembrie 2022 

Chișinău 

PROIECT DE DECLARAȚIE ȘI RECOMANDĂRI 
în temeiul Articolului 441(3) al Acordului de asociere 

 
 
 

Cea de-a douăsprezecea reuniune a Comitetului Parlamentar de Asociere UE-
Moldova (CPA) s-a desfășurat la Chișinău, pe 1 noiembrie 2022.  

Reuniunea a fost prezidată de dl Mihail Popşoi, din partea Parlamentului Republicii 
Moldova (în continuare „Moldova”), și dl Siegfried Mureșan, din partea 
Parlamentului European.  

Comitetul Parlamentar de Asociere a trecut în revistă situația actuală a relațiilor UE-
Moldova și a implementării Acordului de asociere.   

Comitetul Parlamentar de Asociere a convenit asupra următoarei declarații finale și 
recomandări:  

Cu privire la aderarea Moldovei la UE  
 
1. Salută decizia excepțional de rapidă a Consiliului European din 23 iunie 2022 de 

a garanta Moldovei statutul de țară candidat pentru aderarea la UE,  în contextul 
invaziei brutale a Rusiei în Ucraina, care a afectat și Moldova în mod 
disproporționat; Salută recunoașterea de către Consiliul European a perspectivei 
europene pentru Moldova, Ucraina și Georgia; recunoaște că viitorul acestor țări 
și al cetățenilor lor este în UE; reiterează faptul că Moldova, în baza istoriei, 
tradițiilor, culturii și limbii sale, aparține familiei europene; salută, în acest sens, 
discursul privind Starea Uniunii din partea Președintelui Comisiei Ursula von 
der Leyen; 

 
2. Salută Avizul Comisiei privind cererea de aderare la Uniunea Europeană a 

Moldovei; Reamintește că extinderea este un proces bazat pe merite și că 
Moldova va fi evaluată conform progresului său; ia notă, în acest sens, de cele 
nouă recomandări stabilite în Avizul Comisiei care solicită Moldovei să 
înregistreze progrese în reforma judiciară cuprinzătoare, în măsurile 
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anticorupție și în consolidarea capacităților administrative; recunoaște că 
realizarea acestor nouă condiții specificate în Avizul Comisiei vor sta la baza 
deciziei Consiliului European privind viitorii pași, odată ce toate aceste condiții 
sunt realizate pe deplin; 
 

3. Salută angajamentul demonstrat al Moldovei față de calea europeană aleasă 
pentru prezentarea cererii sale de aderare la UE și pentru că au oferit răspunsuri 
detaliate la ambele chestionare ale UE cu o viteză și calitate excepțională;  
 

4. Constată cu satisfacție că statutul de țară candidat obținut demonstrează că 
autoritățile moldovenești au fost pe calea corectă adoptând reforme cheie de la 
instaurarea Guvernului și a Parlamentului actual, punând Moldova pe calea cea 
bună pentru a se conforma „criteriilor de la Copenhaga” pe care trebuie să le 
realizeze țările în curs de aderare: stabilitatea guvernării democratice, statul de 
drept și drepturile omului, protecția minorităților, o economie de piață 
funcțională și capacitatea de a implementa obligațiile ce derivă din calitatea de 
membru al UE; 

 
5. Constată cu satisfacție că, în Avizul său, Comisia a apreciat faptul că Moldova 

are o bază solidă pentru atingerea stabilității politice și instituționale, că țara 
aplică politici macroeconomice rezonabil de solide, a consolidat semnificativ 
stabilitatea sectorului financiar și a început să îmbunătățească mediul de afaceri 
și că Moldova a stabilit o bază solidă în procesul de aliniere la acquis-ul UE și este 
capabilă să îndeplinească obligațiile de membru; așteaptă cu interes publicarea 
raportului Comisiei privind situația actuală a alinierii Moldovei la acquis-ul UE 
în noiembrie, ca o completare a Avizului Comisiei; 

 
6. Așteaptă cu interes evaluarea progresului Republicii Moldova și a pașilor 

ulteriori, odată ce condițiile stabilite în Avizul Comisiei sunt îndeplinite, cel târziu 
în octombrie 2023 în următorul pachet de extindere; 

 
7. Solicită instituțiilor UE să înceapă negocierile de aderare cu Republica Moldova 

îndată ce Moldova îndeplinește cele nouă recomandări înaintate în Avizul său. În 
acest sens, solicită Comisiei să comunice Republicii Moldova, în timp util, 
condițiile suplimentare  necesare procesului de aderare, care ar permite 
începerea negocierilor de aderare; 

 
8. Face apel către UE să clarifice așteptările pentru a oferi o perspectivă clară 

pentru începerea negocierilor de aderare; solicită Comisiei și Serviciului 
European de Acțiune Externă (SEAE) să clarifice cât mai curând posibil cele două 
piste paralele ale implementării Acordului de Asociere și ale procesului de 
aderare; 
 

9. În această privință, felicită autoritățile moldovenești pentru elaborarea rapidă 
și adoptarea Planului de Acțiuni pentru implementarea pașilor propuși de 
Comisia Europeană în Avizul său; salută autoritățile pentru faptul de a se fi 
consultat pe larg cu partenerii europeni, reprezentanții societății civile și părțile 
interesate internaționale; consideră că Planul de Acțiuni demonstrează 
angajamentul puternic al Moldovei față de calea europeană; 
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10. Salută autoritățile pentru adaptarea rapidă la nevoile procesului de aderare prin 
instituirea unui mecanism cuprinzător de coordonare la nivel politic și 
administrativ, care urmărește îndeplinirea angajamentelor atât în 
implementarea Acordului de asociere, cât și în procesul de aderare, odată cu 
deschiderea negocierilor; 

  
11.  Recunoaște provocările pe care le presupune consolidarea capacității 

administrative, mai ales, în virtutea bugetului țării și a capacităților 
administrative deja tensionate de impactul răspândit al războiului de agresiune 
al Rusiei împotriva Ucrainei vecine; salută, astfel, îmbunătățirile planificate în 
domeniul personalului și recrutarea de personal nou pentru aderarea la UE; 
invită UE și Guvernul Republicii Moldova să coopereze rapid la acest obiectiv de 
consolidare a capacităților; solicită Comisiei Europene să își ajusteze asistența 
financiară și tehnică pentru Moldova și, dacă este necesar, să crească 
capacitatea de personal a Direcției Generale pentru Vecinătate și Negocieri de 
Extindere a Comisiei Europene; 

 
12. Îndeamnă Comisiei să asiste Moldova în pregătirea unei strategii cuprinzătoare 

de preaderare pentru aderarea la UE și să stabilească un dialog politic consolidat 
și structurat cu autoritățile moldovenești; își reiterează solicitarea adresată 
Comisiei de a evalua punerea în aplicare a reformelor pe baza unor criterii de 
performanță clare, transparente și coerente, utilizând noua metodologie de 
extindere; 

 
13. Salută angajamentul continuu al autorităților moldovenești față de reforme, în 

pofida faptului că trebuie să abordeze simultan efectul de propagare al agresiunii 
militare a Rusiei; subliniază importanța realizării reformelor în justiție și a 
combaterii corupției, deoarece nu este doar o condiție cheie pentru procesul de 
extindere, ci la fel de importantă pentru consolidarea rezistenței generale a 
Moldovei; 

 
14. Subliniază necesitatea de a profita de experiențele Republicii Moldova în 

domeniul implementării Acordului de asociere și a Zonei Libere de Schimb 
Aprofundat și Cuprinzător ca bază pentru viitorul proces de aderare; solicită, 
prin urmare, UE să accelereze integrarea treptată a Republicii Moldova pe piața 
unică a UE și cooperarea sectorială consolidată; îndeamnă Comisia să trateze 
Moldova și Ucraina în mod egal și să maximizeze utilizarea prevederilor 
existente în Acordul de asociere; 

 
15. Îndeamnă Comisia și SEAE să își intensifice în continuare angajamentul cu 

omologii lor din Republica Moldova și să își maximizeze sprijinul politic, tehnic 
și financiar pentru Moldova, inclusiv prin granturi, în această perioadă crucială, 
pentru a da un impuls suplimentar progresului și pentru a asigura capacitatea 
de absorbție adecvată pentru asistența UE; invită UE să pregătească structuri 
interne și să ofere resurse suplimentare, inclusiv asistență administrativă și 
tehnică sporită prin crearea unui Grup de Sprijin pentru Moldova, similar 
Grupului de Sprijin pentru Ucraina (GSUA), care va crește prezența personalului 
UE în Moldova și va permite extinderea asistenței de tip GSUA în Moldova; 
consideră că, având în vedere noul statut al Republicii Moldova de țară 
candidată la UE, urgența unui astfel de grup de sprijin este primordială; 
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16. Invită UE să asigure sprijin financiar rapid pentru procesul de aderare a 

Republicii Moldova; în această perspectivă, solicită Comisiei să facă tranziția 
Republicii Moldova ca țară candidată de la Instrumentul de vecinătate, 
dezvoltare și cooperare internațională (IVDCI) „Europa globală” la Instrumentul 
de asistență pentru preaderare (IAP) III cât mai curând posibil; în acest sens, 
invită UE să mărească suficient bugetul global al IAP III în evaluarea sa 
intermediară; 

 
17. Reamintește că Parlamentul European va monitoriza în mod adecvat întregul 

proces; în special prin următorul raport de implementare al Parlamentului 
European privind punerea în aplicare a Acordului de asociere cu Moldova; 
îndeamnă, între timp, autoritățile moldovenești să se concentreze în continuare 
pe reformele structurale; 
 

Privind consecințele agresiunii militare neprovocate și nejustificate 
împotriva Ucrainei 
 

18. Condamnă în termenii cei mai duri posibil agresiunea militară neprovocată și 
nejustificată a Federației Ruse; subliniază că această agresiune militară 
inacceptabilă destabilizează întregul continent european, având un impact 
grav asupra Republicii Moldova, care are o graniță comună cu Ucraina; 
felicită Moldova pentru condamnările curajoase și continue ale agresiunii 
Rusiei și pentru alinierea la declarațiile și pozițiile UE în forurile 
internaționale; 
 

19. Reiterează angajamentul UE față de suveranitatea, integritatea teritorială și 
independența politică a Republicii Moldova în cadrul frontierelor sale 
recunoscute la nivel internațional și sprijină eforturile sale pentru a aplica pe 
deplin acele principii;  

 
20.  Salută solidaritatea și sprijinul continuu oferit de către autoritățile 

moldovenești, precum și cetățenii moldoveni, celor 650.000 de refugiați 
ucraineni care au căutat adăpost sau au tranzitat Moldova; subliniază faptul că 
80.000 dintre aceștia continuă să se afle pe teritoriul Moldovei; apreciază faptul 
că Moldova continuă să acționeze într-un spirit de încredere, pro-european, în 
timpul acestei crize fără precedent; remarcă faptul că Moldova este țara 
europeană care a fost lovită cel mai dur de acest aflux major de refugiați care au 
fugit din calea războiului; recunoaște că acest aflux reprezintă o povară 
administrativă și financiară mare pentru țară, agravând inflația și criza 
energetică; accentuează rolul cheie pe care l-a avut până acum Republica 
Moldova pentru siguranța și stabilitatea Uniunii Europene; este convins că UE 
trebuie să demonstreze, în aceeași măsură, solidaritate cu Moldova, sprijinind 
eforturile acesteia de a face față consecințelor războiului rusesc în Ucraina; 

 
21.  Condamnă tentativele de destabilizare din partea protestelor repetate regizate 

de Partidul Șor și finanțate din resurse ilegale; condamnă campaniile dure de 
dezinformare împotriva Președintelui Sandu și a autorităților moldovenești;  
notează cu îngrijorare influența Kremlinului asupra tulburărilor sociale și 
politice actuale, în acest sens, privește cu îngrijorare situația din Găgăuzia și 
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încercările recurente ale Rusiei de a exercita influență asupra evoluțiilor 
politice; salută faptul că autoritățile moldovenești au gestionat situația cu calm 
și reținere și felicită autoritățile moldovenești pentru disponibilitatea lor 
nestingherită de a menține dialogul cu autoritățile regionale din Găgăuzia; 
 

22. Îndeamnă Uniunea Europeană și Republica Moldova, în asociere cu Grupul 
operativ East StratCom și Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova, 
să intensifice cooperarea pentru a aborda campaniile rusești de dezinformare 
care au un efect tot mai destabilizator cu atacuri dure la persoană și campanii 
de dezinformare și de a consolida reziliența la atacurile cibernetice și 
amenințările cibernetice;  
 

23. Solicită Comisiei să sprijine cererea Moldovei de a înființa un Centru pentru 
comunicare strategică și combatere a dezinformării pentru a permite o 
strategie coordonată de comunicare guvernamentală privind aderarea la UE 
și pentru a contribui la răspunsul la campaniile de dezinformare și activitățile 
hibride; 
 

24. Ia act și condamnă ostilitatea Rusiei față de Moldova, încălcarea în mod 
deliberat a spațiului său aerian teritorial cu rachete rusești utilizate pentru 
atacuri asupra țintelor și infrastructurii civile din Ucraina, utilizarea armei 
energetice prin reducerea exporturilor de gaze către Moldova cu 30% începând 
cu 1 octombrie și amenințarea că va opri orice aprovizionare, pentru 
interzicerea în mod arbitrar a exporturilor de fructe din anumite regiuni ale 
Moldovei pentru a alimenta tensiunile, a crea diviziuni în interiorul Republicii 
Moldova și a pune presiune financiară suplimentară asupra autorităților 
moldovenești; 
 

25. În acest context, salută inițiativele și deciziile recente de creștere a sprijinului 
în domeniul securității, în special lansarea Dialogului politic și de securitate la 
nivel înalt UE-Moldova și înființarea Centrului de sprijin al UE pentru 
securitatea internă și gestionarea frontierelor la Chișinău; consideră că 
cooperarea în materie de securitate internă și de gestionare a frontierelor 
dintre UE, agențiile sale, statele membre și autoritățile moldovenești este mai 
necesară ca niciodată pentru a aborda implicațiile penale și de securitate ale 
invaziei Rusiei în Ucraina; îndeamnă UE să ia în considerare extinderea 
domeniului de aplicare a inițiativei care să cuprindă asistență de formare 
pentru sectorul informației și apărării; 
 

26. Solicită o cooperare sporită în domeniul apărării și securității; invită UE să 
sprijine Republica Moldova în modernizarea capacităților sale de apărare și, 
prin urmare, în consolidarea securității, stabilității și rezilienței sale naționale, 
având în vedere provocările de securitate cu care se confruntă Moldova; 
salută, în acest sens, adoptarea măsurilor de asistență în valoare de 40 de 
milioane de euro în cadrul Facilității europene pentru pace, care vor consolida 
capacitățile Forțelor Armate ale Moldovei prin furnizarea de echipamente non-
letale și instruire; 
 

27. Salută recentele asigurări ale Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri 
externe și securitate/Vicepreședintelui Comisiei, dl Borrell, pentru continuarea 
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sprijinului politic, financiar și tehnic cuprinzător pentru Moldova în atenuarea 
impactului agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei și a sprijinirii rezistenței sale; 

 
28. Salută creșterea semnificativă a sprijinului UE din martie 2022 până în prezent, 

menit să atenueze efectele războiului Rusiei în Ucraina, mai cu seamă asistența 
umanitară în valoare de 13 milioane EURO, 15 milioane EURO în sprijinul 
refugiaților, 15 milioane EURO pentru susținerea Misiunii de Asistență la 
Frontieră (EUBAM), 53 milioane EURO sub formă de sprijin bugetar, 8 milioane  
EURO pentru securitatea cibernetică, combaterea dezinformării și promovarea 
coeziunii sociale, 52 milioane EURO destinate întăririi pe termen lung a 
rezilienței țării, recuperării și reformelor; 
 

29. Salută sprijinul bugetar ad-hoc de 75 milioane EURO sub formă de granturi 
anunțat în iulie pentru a atenua consecințele social-economice ale prețurilor 
înalte la energie, a ușura tensiunea economică datorată găzduirii refugiaților și 
a ajuta la realizarea pe termen lung a recuperării social-economice, securității 
energetice și tranziției energetice în Republica Moldova; 
 

30. Salută recentul anunț al Comisiei despre un adaos de 25 milioane EURO sub 
formă de ajutor umanitar menit să asigure adăpost pe timp de iarnă, și măsuri 
suplimentare pentru sprijinirea educației în situații de urgență, în domeniul 
sănătății și al asistenței sociale; 

 
31. Salută semnarea pe 17 martie a unui acord UE-Moldova cu privire la cooperarea 

de gestionare a frontierelor, care permite Frontex să sprijine autoritățile 
moldovene în activitățile lor zilnice de gestiune a frontierelor; pe lângă aceasta, 
salută operațiunea continuată a Misiunii UE de Asistență la Frontieră în 
Moldova și Ucraina (EUBAM), care contribuie la armonizarea standardelor 
aferente controlului la frontieră, vămii și frontierelor, precum și oferă asistență 
la traversarea frontierei cu Republica Moldova de care refugiați; 
 

32. Salută adoptarea unei asistențe macro-financiare de 150 milioane EURO pentru 
a acoperi o parte din necesitățile financiare externe ale Moldovei; salută 
debursarea primei tranșe de 50 milioane EURO în luna august; menționează că 
va fi necesară cu atât mai multă asistență umanitară, de securitate și social-
economică în Republica Moldova cu cât se prelungește mai mult războiul în 
Ucraina vecină; prin urmare, face apel la Comisia Europeană să continue să 
sporească asistența financiară și tehnică pentru Republica Moldova; subliniază 
că pachetul AMF se baza pe estimările pre-război; în lumina impactului dramatic 
pe care îl are războiul asupra stabilității sociale, politice, economice și financiare 
a Moldovei și având în vedere sprijinul neșovăielnic al Republicii Moldova pentru 
refugiații ucraineni, face apel la Comisie să-și mărească în continuare asistența 
tehnică și financiară pentru Republica Moldova, inclusiv prin AMF 
suplimentară; 
 

33. Apreciază sprijinul oferit Republicii Moldova pe parcursul acestei crize de către 
18 țări UE prin Mecanismul de Protecție Civilă al UE, îndeosebi România și 
Franța, care au oferit suport sub formă de combustibil și generatoare electrice; 
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Cu privire la dificultățile actuale ale Republicii Moldova, mai ales 
consecințele crizei artificial create a aprovizionării cu gaze 
 
34.  Observă că agresiunea militară a Rusiei împotriva Ucrainei, adăugându-se 

pandemiei de COVID-19 și secetelor din verile anilor 2021 și 2022, a avut un 
impact negativ puternic asupra economiei Republicii Moldova; 

 
35. Face apel la Comisie și Statele Membre să crească suportul financiar și tehnic 

pentru Republica Moldova, inclusiv prin granturi menite să asigure 
independența, conectivitatea, producția, diversificarea și eficiența sa energetică, 
precum și să accelereze dezvoltarea surselor de energie regenerabilă; 
reamintește de importanța încurajării angajamentului țării de a implementa cel 
de-al 3-lea Pachet Energetic al UE; 
 

36. Ia act de acordul de împrumut de 1.05 miliarde lei oferit de Energocom companiei  
Moldovagaz pentru a-i permite să își plătească datoria în termenul impus de 
Gazprom și a evita întreruperea furnizărilor până pe 20 octombrie; 
 

37. Așteaptă cu interes concluziile auditului pretinsei datorii  a Moldovagaz față de 
Gazprom; reamintește că Moldovagaz este ea însăși o filială a companiei 
Gazprom; drept urmare, face apel ca auditul să fie efectuat de un auditor 
internațional care corespunde celui mai înalt grad de profesionalism și 
transparență; 
 

38. Condamnă țintirea și distrugerea deliberată și malițioasă a infrastructurii 
energetice ucrainene de către  rachetele rusești, fapt care a condus la reducerea 
cu 30% a furnizării de energie electrică în Moldova; observă cu îngrijorare 
situația energetică extrem de precară a Moldovei; salută sprijinul puternic 
manifestat de România prin furnizarea electricității la prețuri preferențiale și 
contribuția la diversificarea resurselor de electricitate ale Moldovei, inclusiv 
oferind păcură ca ajutor umanitar și 130.000 m3 de lemne de foc pentru 
încălzirea gospodăriilor; 
 

39. Salută decizia Consiliului Europei din 24 și 25 martie 2022 de a cumpăra 
împreună gaz, GNL și hidrogen printr-o platformă comună de achiziții, 
incluzând Balcanii de Vest și cei trei Parteneri Estici asociați; 
 

40. Salută hotărârea demonstrată de Republica Moldova prin reducerea 
dependenței sale energetice și sporirea rezilienței; face apel la UE să rămână 
solidară și să-și continue sprijinul activ facilitând accesul pe piață și furnizând 
asistență tehnică și financiară; 
 

41. Salută grantul de 15 milioane EURO oferit de Uniunea Europeană și gestionat de 
BEI (Banca Europeană de Investiții) în susținerea guvernului moldovean ca să 
întreprindă măsuri cuprinzătoare de eficiență energetică;  
 

42. Salută reacția promptă a UE la criza aprovizionării cu gaze din octombrie 2021 
și asistența sa sub formă de expertiză tehnică și suport financiar de urgență, 
precum și măsurile provizorii atenuante luate de autoritățile moldovene, mai cu 
seamă în scopul sprijinirii gospodăriilor vulnerabile și afacerilor mici; 
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43. Reamintește importanța continuării reformelor în sectorul energetic în 

conformitate cu cel de-al 3-lea Pachet Energetic și cu acquis-ul energetic 
comunitar; salută sincronizarea reușită a rețelelor electrice ale Ucrainei și 
Republicii Moldova cu Rețeaua Continentală Europeană; 

 
44. Salută semnarea de către SA Energocom a unui contract cu Bulgartransgaz EAD, 

care îi va permite operatorului moldovean să aibă acces la sistemul bulgar de 
transmisie a gazelor și va contribui la diversificarea aprovizionării cu gaze a 
Republicii Moldova și consolidarea independenței energetice a acesteia; 
 

Cu privire la reîntărirea relațiilor UE - Republica Moldova și realizarea 
unui program ambițios de reforme 

 
45. Consideră Acordul de Asociere UE - Republica Moldova, inclusiv Zona de Liber 

Schimb Aprofundat și Cuprinzător, drept bază pentru cooperare și solidaritate, 
care susține valori comune precum promovarea drepturilor și libertăților 
fundamentale ale omului, statului de drept, separării puterilor în stat și 
respectării principiilor democratice; 
 

46.  Recunoaște că Acordul de Asociere UE-Republica Moldova și Zona de Liber 
Schimb Aprofundat și Cuprinzător sunt esențiale pentru calea Republicii 
Moldova spre statutul de membru al UE întrucât asigură un cadru care 
favorizează reformele ambițioase și constituie  un mecanism de monitorizare a 
realizărilor și restanțelor în legătură cu aceste reforme; 

 
47. Salută eforturile continue ale Moldovei în domeniul justiției și al luptei cu 

corupția; salută progresele privitoare la procesul de prevetting al Consiliului 
Superior al Magistraturii și al Consiliului Superior al Procurorilor; salută, de 
asemenea, adoptarea amendamentelor la legea Procuraturii; subliniază 
necesitatea respectării garanțiilor procedurale și urmăririi calității reformei 
pentru a-i asigura durabilitatea;  
 

48. Salută progresele investigațiilor în câteva dosare anticorupție răsunătoare sau 
cele referitoare la furtul 1 miliard USD din sistemul bancar; cheamă la cooperare 
intensificată între Statele Membre UE și autoritățile moldovene în investigarea 
fraudei bancare și, îndeosebi, pentru a asigura repatrierea activelor furate și 
urmărirea penală a celor răspunzători; ia act, în acest sens, de decizia recentă a 
Statelor Unite ale Americii să anunțe sancțiuni împotriva a doi oligarhi fugari 
împreună cu un grup mai mare de persoane și entități pentru implicarea în acte 
de corupție și acțiunile de amestec în alegerile democratice din Moldova, care au 
legătură cu Kremlinul; 
 

49. Recunoaște că ar trebui să fie făcute eforturi pentru a accelera reformele 
anticorupție și a comunica în mod adecvat despre acestea cu publicul; 
conștientizează că acești factori și înaintarea lentă în dosarele de înalt profil pot 
conduce la dezamăgirea publicului față de procesul de reformă a justiției; 
îndeamnă autoritățile moldovene, în strânsă cooperare cu UE și societatea civilă, 
să dezvolte și să implementeze o strategie de comunicare exhaustivă, care să 
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acopere toate regiunile țării, pentru a le explica cetățenilor moldoveni 
complexitatea proceselor de reformă; 
 

50. Încurajează eforturile de colaborare cu Parchetul European pentru o mai bună 
gestionare a investigațiilor fraudei și actelor de corupție, salută semnarea 
aranjamentelor de lucru între Parchetul European și  Procuratura Generală a 
RM, care au o importanță extremă în vederea protejării fondurilor UE în 
procesul de aderare la UE al Republicii Moldova; 
 

51. Face apel la guvernul moldovean  să sporească transparența, controlul 
democratic și răspunderea publică în cadrul proceselor de luare a deciziilor și să 
coopereze îndeaproape cu societatea civilă pentru a face posibile controlul public 
și incluziunea; reamintește că întețirea implicării societății civile în procesele de 
luare a deciziilor la toate nivelele este nucleul Acordului de Asociere UE-
Republica Moldova și figurează și în condițiile enunțate în Avizul Comisiei; 

 
52. Salută adoptarea pe 22 august de către Republica Moldova și UE a Agendei de 

Asociere pe 2021-2027, care reflectă obiectivele cu privire la politici ale 
Parteneriatului Estic și cuprinde prioritățile Comisiei legate de răspunsul la 
provocările COVID-19, atingerea rezilienței sanitare și recuperării social-
economice; remarcă importanța deosebită acordată reformelor din sfera statului 
de drept, anti-corupție și a reformei justiției, care se regăsesc și în Avizul 
Comisiei; așteaptă cu nerăbdare publicarea raportului cu privire la aplicarea 
Acordului de Asociere în luna noiembrie și concluziile Consiliului de Asociere de 
pe 6 decembrie, care vor oglindi progresele făcute în vederea alinierii la acquis-
ul UE; salută adoptarea Planului Indicativ Multianual pe 2021-2027, care 
prevede un buget anual de 65 milioane EURO; 
 

53. Salută cea de-a 13-a rundă a Dialogului UE-Republica Moldova cu privire la 
drepturile omului, desfășurat la Bruxelles pe 19 octombrie; este satisfăcut că UE 
a apreciat pozitiv ratificarea de către Moldova a Convenției de la Istanbul, 
adoptarea legislației privitoare la infracțiunile motivate de ură, lucrul aflat în 
desfășurare asupra reformei Codului Electoral precum și adoptarea noului 
Program de Protecție a Copilului și Planului de Acțiuni aferent pe 2022-2026; 
 

54. Salută Regulamentul UE cu privire la liberalizarea temporară a comerțului cu 
produse agricole; în contextul perturbării exporturilor și lanțurilor de 
aprovizionare ale Moldovei cauzate de războiul din Ucraina, face apel ca UE să 
se miște spre eliminarea cotelor UE pe produsele moldovenești și să lărgească 
gama de produse exportate în UE; face apel la UE să înainteze propuneri 
adiționale menite să asigure liberalizarea permanentă și deplină a comerțului și 
transportului cu UE; face apel la UE să faciliteze participarea Moldovei În 
Programul Pieței Unice, Programul Fiscalis și programele vamale care ar înlesni 
integrarea mai aprofundată a țării pe Piața Unică a UE; 

 
55. Salută semnarea Programului pentru recunoașterea reciprocă a operatorilor 

economici autorizați între Republica Moldova și Uniunea Europeană; este 
satisfăcut că programul va permite operatorilor autorizați din Republica 
Moldova să fie recunoscuți de toți cei 27 membri UE, aprofundând mai mult 
integrarea economică dintre Republica Moldova și Uniunea  Europeană; 
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56. Susține interesul Republicii Moldova în avansarea cooperării cu UE în sfera 

digitalizării și telecomunicațiilor; îndeamnă UE și Republica Moldova să anuleze 
reciproc tarifele de roaming între Republica Moldova și UE; 
 

57. Apreciază Guvernul moldovean pentru angajamentul de a păstra echilibrul  între  
continuarea activă a reformelor și rezolvarea efectelor negative ale agresiunii 
ruse împotriva Ucrainei; observă cu satisfacție că Parlamentul ales și-a arătat 
voința și abilitatea de a susține programul ambițios de reforme al Guvernului 
moldovean adoptând rapid o serie de acte legislative în scopul de a reforma 
ramura judecătorească, a combate corupția, a digitaliza economia și a ridica 
pensiile minime; 
 

58. Apreciază autoritățile moldovene și Parlamentul pentru  aprobarea Strategiei 
Naționale de Dezvoltare „Moldova Europeană 2030”, care arată direcțiile de 
dezvoltare ale țării și angajamentele  internaționale asumate în temeiul 
Acordului de Asociere cu UE și al statutului de stat candidat la aderarea la UE; 
remarcă faptul că obiectivele includ sporirea bunăstării moldovenilor, 
îmbunătățirea vieții cetățenilor, consolidarea democrației, statului de drept și 
respectarea drepturilor omului;  
 

59. Salută constituirea Platformei de Sprijin pentru Moldova de către Statele 
Membre UE, țările G7 și partenerii internaționali, menite să mobilizeze și 
coordoneze sprijinul internațional; salută cea de-a 2-a Conferință Ministerială 
de pe Platformă desfășurată pe 15 iulie la București și așteaptă cu nerăbdare cea 
de-a 3-a Conferință de la Paris de pe 21 noiembrie; îndeamnă toți partenerii de 
pe Platformă să asigure debursarea la timp a sumelor promise, pentru a continua 
să sprijine eforturile reformatoare ale Moldovei și calea sa spre integrarea în UE 
ca stat candidat; 

 
Cu privire la rezolvarea pașnică a conflictului  

 
60.  Reamintește sprijinul său pentru rezolvarea cuprinzătoare și pașnică a 

conflictului transnistrean, în temeiul suveranității și integrității teritoriale a 
Republicii Moldova, cu un statut special pentru regiunea transnistreană; 
 

61. Apreciază Uniunea Europeană pentru participarea constructivă ca observator 
în procesul de negocieri 5+2; remarcă faptul că formatul 5+2 este înghețat ca 
urmare a agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei; accentuează, totuși, importanța 
continuării contactelor între reprezentanții politici în scopul de a face față noilor 
provocări securitate, economice și umanitare și consecințelor frontierei închise 
între Moldova și Ucraina pe segmentul transnistrean; salută voința autorităților 
de la Chișinău de a menține aceste contacte; 
 

62. Încurajează, totuși, toate măsurile de consolidare a încrederii menite să 
sporească încrederea între Chișinău și Tiraspol; reiterează importanța misiunii 
efectuate de Misiunea UE de Asistență la Frontieră (EUBAM), care susține 
eforturile Republicii Moldova și ale Ucrainei de a-și gestiona eficient frontiera 
comună.   
 


