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P8_TA(2017)0283 

Makrofinanční pomoc Moldavské republice ***I 

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 4. července 2017 o návrhu 

rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o poskytnutí makrofinanční pomoci 

Moldavské republice (COM(2017)0014 – C8-0016/2017 – 2017/0007(COD)) 

 

(Řádný legislativní postup: první čtení) 

Evropský parlament, 

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 

(COM(2017)0014), 

– s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 212 Smlouvy o fungování Evropské unie, 

v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0016/2017), 

– s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie, 

– s ohledem na společné prohlášení Evropského parlamentu a Rady přijaté společně 

s rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady č. 778/2013/EU ze dne 12. srpna 2013 

o poskytnutí další makrofinanční pomoci Gruzii1, 

– s ohledem na předběžnou dohodu přijatou příslušným výborem podle čl. 69f odst. 4 

jednacího řádu a s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 15. června 2017 

zavázal schválit postoj Parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování 

Evropské unie, 

– s ohledem na článek 59 jednacího řádu, 

– s ohledem na zprávu Výboru pro mezinárodní obchod a stanoviska Výboru pro 

zahraniční věci a Rozpočtového výboru (A8-0185/2017), 

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení; 

2. schvaluje společné prohlášení Evropského parlamentu, Rady a Komise, které je 

přílohou tohoto usnesení; 

3. vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným 

textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit; 

4. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vnitrostátním 

parlamentům. 

                                                 
1  Úř. věst. L 218, 14.8.2013, s. 15. 



 

 

  



 

 

P8_TC1-COD(2017)0007 

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 4. července 2017 k přijetí 

rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/... o poskytnutí makrofinanční 

pomoci Moldavské republice 

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu 

odpovídá konečnému znění legislativního aktu, rozhodnutí (EU) 2017/1565.) 

  



 

 

PŘÍLOHA K LEGISLATIVNÍMU USNESENÍ 

 

SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ Evropského parlamentu, Rady a Komise 

 

S ohledem na iniciativy spojené se změnami volebního systému v Moldavské republice, 

Evropský parlament, Rada a Komise zdůrazňují, že nezbytnou podmínkou pro poskytnutí 

makrofinanční pomoci je, že země přijímající pomoc respektuje účinné demokratické 

mechanismy, včetně parlamentního systému založeného na pluralitě politických stran, 

a zásady právního státu, a že zaručuje dodržování lidských práv. Komise a Evropská služba 

pro vnější činnost sledují plnění této předběžné podmínky během celé doby poskytování 

makrofinanční pomoci a budou tedy věnovat nejvyšší pozornost tomu, jak orgány Moldavské 

republiky zohledňují doporučení příslušných mezinárodních partnerů (zejména Benátské 

komise a OBSE/ODIHR). 

 


