Comunicat de presă al Şefilor de Misiune Diplomatică a Uniunii Europene despre
pregătirea alegerilor în Adunarea Populară din Gagauzia
Ambasadorii Uniunii Europene reprezentaţi în Moldova au efectuat la 22 februarie 2008 o
vizită în regiunea autonomă Gagauzia pentru a evalua începutul campaniei electorale pentru
alegerile în Adunarea Populară, prevăzute pe 16 martie 2008.
Pe lîngă Dl Mihail FORMUZAL, Guvernator al Unităţii Teritorial-Administrative Gagauzia,
ei s-au întîlnit cu Dl Stepan ESIR, Preşedinte al Adunării Populare din Gagauzia, Dl Nicolae
DUDOGLO, Primar al oraşului Comrat, Dl Piotr IVANOV, Preşedinte al Comisiei Electorale
Centrale şi cu membrii acesteia, Dna Ecaterina JEKOVA, Preşedinte al postului public de
televiziune locală GRT, reprezentanţii partidelor politice şi, de aseşenea cu reprezentanţii
mass media şi ONG-urilor locale.
In cadrul acestor întrevederi Ambasadorii au subliniat importanţa unui scrutin democratic şi
transparent. Referitor la observaţiile unor interlocutori, ei au insistat asupra necesităţii de
abţinere de la folosirea resurselor administrative şi asupra inadmisibilităţii publicării în presă
a articolelor calomnioase şi difamatorii împotriva unor din ei.
Ambasadorii au menţionat că înregistrarea candidaţilor a fost efectuată corect. In acelaşi timp
ei şi-au exprimat preocuparea în legătură cu interesul neînsemnat al populaţiei faţă de acest
scrutin şi mai ales de faptul că nici o finanţare nu era prevăzută la acel moment pentru
organizarea şi derularea alegerilor, acestea riscînd să fie amînate sau anulate. Ambasadorii au
semnalat importanţa aplicării recomandărilor efectuate de OSCE/ODHIR cu ocazia
scrutinului precedent în Gagauzia în decembrie 2006, mai ales referitor la actualizarea listelor
de alegători.
In fine ei au subliniat importanţa acordată de către Uniunea Europeană acestor alegeri care
trebuie să se deruleze conform angajamentelor luate de către Moldova în cadrul Planului de
Acţiune UE – Moldova şi altor foruri internaţionale.
Ambasadorii consideră aceste alegeri drept un moment crucial pentru întărirea instituţiilor
democratice moldoveneşti şi autonomiei regionale găgăuze în cadrul Republicii Moldova
democratice, suverane şi teritorial integre.

Ambasadorii Uniunii Europene au intenţia de a continua observarea campaniei electorale şi
nemijlocit a scrutinului în Gagauzia prin vizite regulate pe teren.
Chişinău, 28 februarie 2008
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