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Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 4. srpnja 2017. o prijedlogu odluke
Europskog parlamenta i Vijeća o pružanju makrofinancijske pomoći Republici Moldovi
(COM(2017)0014 – C8-0016/2017 – 2017/0007(COD))
(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)
Europski parlament,
–

uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću
(COM(2017)0014),

–

uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 212. Ugovora o funkcioniranju
Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C80016/2017),

–

uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–

uzimajući u obzir zajedničku izjavu Europskog parlamenta i Vijeća donesenu zajedno s
Odlukom br. 778/2013/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 12. kolovoza 2013. o
pružanju dodatne makrofinancijske pomoći Gruziji1,

–

uzimajući u obzir privremeni sporazum koji je odobrio nadležni odbor u skladu s
člankom 69.f stavkom 4. Poslovnika te činjenicu da se predstavnik Vijeća pismom od
15. lipnja 2017. obvezao prihvatiti stajalište Europskog parlamenta u skladu s člankom
294. stavkom 4. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–

uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–

uzimajući u obzir izvješće Odbora za međunarodnu trgovinu i mišljenja Odbora za
vanjske poslove i Odbora za proračune (A8-0185/2017),

1.

usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.

odobrava zajedničku izjavu Parlamenta, Vijeća i Komisije priloženu ovoj Rezoluciji;
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SL L 218, 14.8.2013., str. 15.

3.

traži od Komisije da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili
namjerava bitno izmijeniti svoj prijedlog;

4.

nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i
nacionalnim parlamentima.

P8_TC1-COD(2017)0007
Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 4. srpnja 2017. radi
donošenja Odluke (EU) 2017/... Europskog parlamenta i Vijeća o pružanju
makrofinancijske pomoći Republici Moldovi
(Budući da je postignut dogovor između Parlamenta i Vijeća, stajalište Parlamenta odgovara
konačnom zakonodavnom aktu, Odluci (EU) 2017/1565.)

PRILOG ZAKONODAVNOJ REZOLUCIJI
ZAJEDNIČKA IZJAVA Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije
„S obzirom na inicijative povezane s promjenama izbornog sustava u Republici Moldovi,
Europski parlament, Vijeće i Komisija ističu da je preduvjet za odobravanje makrofinancijske
pomoći da zemlja korisnica poštuje djelotvorne demokratske mehanizme, uključujući
višestranački parlamentarni sustav i vladavinu prava te da jamči poštovanje ljudskih prava.
Komisija i Europska služba za vanjsko djelovanje prate ispunjavanje tog preduvjeta tijekom
cjelokupnog trajanja makrofinancijske pomoći te će na taj način posvetiti najveću moguću
pozornost na uzimanje u obzir preporuka relevantnih međunarodnih partnera (posebno
Venecijanske komisije i OESS-a/ODIHR-a) od strane vlasti Republike Moldove.”

