MEMORANDUM DE ÎNȚELEGERE
ÎNTRE
PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI
PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA
CU PRIVIRE LA UN CADRU COMUN PENTRU SPRIJINIREA
DEMOCRAȚIEI PARLAMENTARE
Întrucât:
•

•

•

Ratificarea Acordului de Asociere UE – Republica Moldova în 2014, de către
Parlamentul Republicii Moldova și Parlamentul European, în iulie și, respectiv,
noiembrie, a demonstrat clar calea europeană pentru Republica Moldova,
precum și angajamentul și promisiunea ambelor țări de a dezvolta o relație
interparlamentară puternică;
Comitetul Parlamentar de Asociere UE - Republica Moldova și-a confirmat în
repetate rânduri sprijinul pentru Acordul de Asociere UE - Republica Moldova
și principalele valori comune ale acestuia și a făcut apel la realizarea deplină a
reformelor necesare în Republica Moldova pentru a garanta respectarea
principiilor democratice, drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, a
statului de drept și separării puterilor în stat;
Decizia Grupului de susținere a democrației și de coordonare a alegerilor
(DEG) din cadrul Parlamentului European de a considera Republica Moldova
ca țară prioritară pentru sprijinul pe termen lung al democrației și consolidarea
capacității demonstrează angajamentul de a stabili un parteneriat fructuos cu
Parlamentul Republicii Moldova.

Părțile convin următoarele:
I. OBIECT
Obiectul acestui Memorandum de Înțelegere este stabilirea unui cadru comun de
sprijin parlamentar, consolidare a capacității și facilitare a dialogului pentru
Parlamentul Republicii Moldova. Toate aceste activități de sprijin parlamentar vor fi
în conformitate cu agenda națională de reforme a Republicii Moldova, cu programele
sale de dezvoltare și cu prioritățile Acordului de Asociere UE-RM, vor fi integrate și
complementare eforturilor generale ale UE de consolidare a democrației și statului de
drept în Republica Moldova.
II. SCOPURI ȘI OBIECTIVE
Părțile acestui Memorandum de Înțelegere au convenit să întreprindă acțiuni pentru:

•
•
•
•

a asigura realizarea eficientă a rolurilor constituționale de legiferare, control și
reprezentare ale Parlamentului Republicii Moldova;
a spori calitatea parlamentarismului în Republica Moldova, în conformitate cu
cele mai bune practici europene;
a crește transparența, predictibilitatea, eficiența și deschiderea lucrărilor
Parlamentului Republicii Moldova;
a implementa în mod eficient Acordul de Asociere UE – Republica Moldova.

Pentru a realiza aceste obiective, părțile se vor concentra asupra:
•
•

•
•
•
•

îmbunătățirii calității legislației și a procesului legislativ în Republica Moldova;
consolidării capacităților comisiilor parlamentare, inclusiv prin intermediul
celor mai bune practici europene de planificare și organizare, precum și al
sprijinului pentru analiza politicilor în vederea armonizării legislației RM cu
acquis-ul UE;
revizuirii Regulilor de Procedură și a altor instrumente ce reglementează
organizarea internă a Parlamentului Republicii Moldova;
îmbunătățirii eficienței interacțiunii dintre partidele majoritare și cele din
opoziție, dintre fracțiunile politice, precum și dintre comisiile Parlamentului
Republicii Moldova;
sporirii potențialului angajaților și transformării Secretariatului Parlamentului
Republicii Moldova într-un organ modern orientat spre servicii;
sporirii comunicării, facilitării dialogului și cooperării Parlamentului Republicii
Moldova cu cetățenii, societatea civilă, mass-media și alte părți interesate.

III. DOMENIU DE APLICARE ȘI ACTIVITĂȚI
Domeniul de aplicare al programului de suport parlamentar va fi stabilit în baza
rezultatelor misiunii de documentare a europarlamentarului responsabil din partea
Grupului de Coordonare a Sprijinului Democrației și Alegerilor (Membru conducător
al DEG) și a necesităților exprimate de Parlamentul Republicii Moldova și de alți actori
implicați în cadrul tranziției democratice din Republica Moldova. Va fi elaborată o
„Foaie de parcurs a activităților în sprijinul democrației” care va fi convenită în
comun de Parlamentul European și de Parlamentul Republicii Moldova.
Activitățile din Foaia de Parcurs vor fi realizate sub ghidarea și responsabilitatea
politică a Membrului conducător al Grupului de Coordonare a Sprijinului Democrației
și Alegerilor.
Activitățile de suport pot include, printre altele:
• mentorat, vizite de studiu și schimb de cele mai bune practici între deputați;
• Dialoguri Jean Monnet pentru pace și democrație;
• formare, mentorat și consolidarea capacităților pentru angajații parlamentului,
reprezentanții partidelor și fracțiunilor politice;
• conferințe, seminare și mese rotunde parlamentare în Republica Moldova sau
în una din locațiile în care își desfășoară activitatea Parlamentul European;
• Programul Triunghiul Democrației privind combaterea dezinformării,
discursului motivat de ură și imixtiunii străine, păstrând libertatea de
exprimare;

•
•

Dialogul facilitat de Parlamentul European dintre Parlamentul Republicii
Moldova și societatea civilă, care vizează dezvoltarea mecanismelor de
cooperare tematică de actualitate și a mecanismelor de consultare;
asistența tehnică necesară și alte tipuri de sprijin parlamentar care întăresc
abordarea generală a UE față de Republica Moldova.

IV. DURATA
Acest Memorandum de Înțelegere va intra în vigoare la data semnării de ambele părți
pentru durata actualului mandat al Parlamentului Republicii Moldova și va fi reînnoit
ulterior de comun acord.
David Maria SASSOLI
Președintele Parlamentului European

Igor GROSU
Președintele Parlamentului Republicii
Moldova

29 noiembrie 2021, Bruxelles

