
Eiropas Parlaments 
2014-2019  

 

PIEŅEMTIE TEKSTI 
 

P8_TA(2016)0447 

Makrofinansiālā palīdzība Jordānijai ***I 

Eiropas Parlamenta 2016. gada 24. novembra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu 

Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par turpmāku makrofinansiālo palīdzību 

Jordānijas Hāšimītu Karalistei (COM(2016)0431 – C8-0242/2016 – 2016/0197(COD)) 

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums) 

 

Eiropas Parlaments, 

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei 

(COM(2016)0431), 

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 212. pantu, 

saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0242/2016), 

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu, 

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes kopīgo paziņojumu, kas pieņemts 

vienlaikus ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 12. augusta Lēmumu 

Nr. 778/2013/ES, ar ko piešķir turpmāku makrofinansiālo palīdzību Gruzijai1, 

– ņemot vērā Ārlietu komitejas vēstuli un Budžeta komitejas vēstuli, 

– ņemot vērā Padomes pārstāvja 2016. gada 4. novembra vēstulē pausto apņemšanos 

apstiprināt Parlamenta nostāju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 

294. panta 4. punktu, 

– ņemot vērā Reglamenta 59. pantu, 

– ņemot vērā Starptautiskās tirdzniecības komitejas ziņojumu (A8-0296/2016), 

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju; 

2. apstiprina Parlamenta, Padomes un Komisijas kopīgo paziņojumu, kas pievienots šai 

rezolūcijai; 

                                                 
1  OV L 218, 14.8.2013., 15. lpp. 



3. prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu 

būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu; 

4. uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī 

dalībvalstu parlamentiem. 



P8_TC1-COD(2016)0197 

Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2016. gada 24. novembrī, lai 

pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu (ES) 2016/... par turpmāku 

makrofinansiālo palīdzību Jordānijas Hāšimītu Karalistei 

(Tā kā starp Parlamentu un Padomi tika panākta vienošanās, Parlamenta nostāja atbilst galīgajam 

tiesību aktam Lēmumam (ES) 2016/2371.) 



NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PIELIKUMS 

Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas kopīgais paziņojums 

Ņemot vērā fiskālās problēmas un ārkārtas apstākļus, ar kuriem Jordānija saskaras saistībā ar 

vairāk kā 1,3 miljonu sīriešu uzņemšanu, Komisija 2017. gadā vajadzības gadījumā iesniegs 

jaunu priekšlikumu par MFA paplašināšanu un palielināšanu Jordānijai pēc tam, kad tiks 

sekmīgi pabeigta otrā MFA programma, un ar noteikumu, ka tiek izpildīti parastie šāda veida 

palīdzības priekšnosacījumi, tostarp atjaunināts Komisijas novērtējums attiecībā uz Jordānijas 

ārējā finansējuma nepieciešamību. Šis Jordānijai būtiskais atbalsts palīdzētu valstij uzturēt 

makroekonomikas stabilitāti, vienlaikus cenšoties panākt rezultātus attīstības jomā un turpinot 

īstenot valsts reformu plānu. 

 


