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Asistență macrofinanciară pentru Iordania ***I 

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 24 noiembrie 2016 referitoare la 

propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de acordare a unei noi 

asistențe macrofinanciare pentru Regatul Hașemit al Iordaniei (COM(2016)0431 – C8-

0242/2016 – 2016/0197(COD)) 

 

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură) 

Parlamentul European, 

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 

(COM(2016)0431), 

– având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 212 din Tratatul privind 

funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către 

Comisie (C8-0242/2016), 

– având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 

Europene, 

– având în vedere declarația comună a Parlamentului European și a Consiliului adoptată 

în același timp cu Decizia nr. 778/2013/UE a Parlamentului European și a Consiliului 

din 12 august 2013 de acordare a unei asistențe macrofinanciare suplimentare Georgiei1, 

– având în vedere scrisoarea transmisă de Comisia pentru afaceri externe și scrisoarea 

transmisă de Comisia pentru bugete, 

– având în vedere angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 4 

noiembrie 2016, de a aproba poziția Parlamentului European în conformitate cu 

articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, 

– având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere raportul Comisiei pentru comerț internațional (A8-0296/2016), 

                                                 
1  JO L 218, 14.8.2013, p. 15. 



 

 

1. adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare; 

2. aprobă declarația comună a Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei anexată 

prezentei rezoluții; 

3. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod 

substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text; 

4. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 

parlamentelor naționale poziția Parlamentului. 



 

 

P8_TC1-COD(2016)0197 

Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 24 noiembrie 2016 în 

vederea adoptării Deciziei (UE) 2016/... a Parlamentului European și a Consiliului de 

acordare a unei noi asistențe macrofinanciare pentru Regatul Hașemit al Iordaniei 

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde 

cu actul legislativ final, Decizia (UE) 2016/2371) 

 



 

 

ANEXĂ LA REZOLUȚIA LEGISLATIVĂ 

 

Declarația comună a Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei 

 

Având în vedere provocările fiscale și circumstanțele extraordinare cu care se confruntă 

Iordania ca urmare a găzduirii a peste 1,3 milioane de sirieni, Comisia va prezenta, în  2017, 

dacă este cazul, o nouă propunere de prelungire și sporire a AMF acordată Iordaniei, în urma 

încheierii cu succes a celei de a doua AMF și cu condiția să fie îndeplinite condițiile 

prealabile obișnuite pentru acest tip de asistență, printre care se numără efectuarea de către 

Comisie a unei evaluări actualizate a nevoilor de finanțare externă ale Iordaniei. Această 

asistență critică pentru Iordania ar ajuta țara să își mențină stabilitatea macroeconomică și, 

totodată, progresele în materie de dezvoltare, continuând programul de reformă al țării. 

 


