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A Jordániának nyújtandó makroszintű pénzügyi támogatás ***I 

Az Európai Parlament 2016. november 24-i jogalkotási állásfoglalása a Jordán Hásimita 

Királyságnak nyújtandó további makroszintű pénzügyi támogatásról szóló európai 

parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2016)0431 – C8-0242/2016 

– 2016/0197(COD)) 

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat) 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 

(COM(2016)0431), 

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) 

bekezdésére és 212. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a 

Parlamenthez (C8-0242/2016), 

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) 

bekezdésére, 

– tekintettel az Európai Parlament és Tanács közös nyilatkozatára, amelyet a 

Grúziának nyújtandó további makroszintű pénzügyi támogatásról szóló, 2013. 

augusztus 12-i 778/2013/EU európai parlamenti és tanácsi határozattal1 együtt 

fogadtak el, 

– tekintettel a Külügyi Bizottság levelére és a Költségvetési Bizottság levelére, 

– tekintettel a Tanács képviselőjének 2016. november 4-i írásbeli 

kötelezettségvállalására, amely szerint egyetért az Európai Parlament álláspontjával, 

az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (4) bekezdésével 

összhangban,  

– tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére, 

– tekintettel a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság jelentésére (A8-0296/2016), 

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot; 

                                                 
1  HL L 218., 2013.8.14., 15. o. 



 

 

2. jóváhagyja a Parlament, a Tanács és a Bizottság ezen állásfoglaláshoz csatolt 

együttes nyilatkozatát; 

3. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát 

lényegesen módosítani kívánja vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni; 

4. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a 

Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek. 

  



 

 

P8_TC1-COD(2016)0197 

Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2016. november 24-én került 

elfogadásra a Jordán Hásimita Királyságnak nyújtandó további makroszintű pénzügyi 

támogatásról szóló (EU) 2016/... európai parlamenti és tanácsi határozat elfogadására 

tekintettel 

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik 

a végleges jogalkotási aktussal, az (EU) 2016/2371 határozattal.) 

  



 

 

MELLÉKLET A JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁSHOZ 

Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizotság együttes nyilatkozata 

 

Tekintettel a költségvetési kihívásokra és a több mint 1,3 millió szíriai befogadása nyomán 

kialakult rendkívüli körülményekre, amelyekkel Jordánia szembesül, a Bizottság 2017-ben 

adott esetben a Jordániának nyújtott makroszintű pénzügyi támogatás kiterjesztésére és 

megnövelésére irányuló új javaslatot fog előterjeszteni, a második makroszintű pénzügyi 

támogatás sikeres lezárását követően és feltéve, hogy teljesülnek az ilyen jellegű támogatás 

szokásos előfeltételei, ideértve a Bizottság frissített értékelését Jordánia külső finanszírozási 

igényeiről. Ez a Jordánia számára meghatározó jelentőségű támogatás hozzájárulna ahhoz, 

hogy az ország megőrizze makrogazdasági stabilitását, ugyanakkor fenntartsa a fejlődés terén 

tett előrelépéseket, és folytassa reformtervét. 


