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P8_TA(2017)0283 

Makrofinansinė parama Moldovos Respublikai ***I 

2017 m. liepos 4 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl 

Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo suteikti Moldovos Respublikai 

makrofinansinę paramą (COM(2017)0014 – C8-0016/2017 – 2017/0007(COD)) 

 

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas) 

Europos Parlamentas, 

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 

(COM(2017)0014), 

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir į 212 

straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0016/2017), 

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį, 

– atsižvelgdamas į Europos Parlamento ir Tarybos bendrą pareiškimą, priimą kartu su 

2013 m. rugpjūčio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 778/2013/ES, 

pagal kurį Gruzijai suteikiama papildoma makrofinansinė pagalba1,  

– atsižvelgdamas į preliminarų susitarimą, kurį atsakingas komitetas patvirtino pagal 

Darbo tvarkos taisyklių 69f straipsnio 4 dalį, ir į 2017 m. birželio 15 d. laišku Tarybos 

atstovo prisiimtą įsipareigojimą pritarti Parlamento pozicijai pagal Sutarties dėl Europos 

Sąjungos veikimo 294 straipsnio 4 dalį, 

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį, 

– atsižvelgdamas į Tarptautinės prekybos komiteto pranešimą ir į Užsienio reikalų 

komiteto ir Biudžeto komiteto nuomones (A8-0185/2017), 

1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją; 

2. pritaria Parlamento, Tarybos ir Komisijos bendram pareiškimui, pridėtam prie šios 

rezoliucijos; 

3. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą 

pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės; 

                                                 
1  OL L 218, 2013 8 14, p. 15.  



4. paveda Pirmininkui Parlamento poziciją perduoti Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 

parlamentams. 



P8_TC1-COD(2017)0007 

Europos Parlamento pozicija, priimta 2017 m. liepos 4 d. per pirmąjį svarstymą, 

siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą (ES) 2017/..., suteikti 

Moldovos Respublikai makrofinansinę paramą 

(Kadangi Parlamentas ir Taryba pasiekė susitarimą, Parlamento pozicija atitinka galutinį 

teisės aktą, Sprendimą (ES) 2017/1565.) 

  



TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PRIEDAS 

Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos BENDRAS PAREIŠKIMAS 

Atsižvelgdami į iniciatyvas, susijusias su Moldovos Respublikos rinkimų sistemos 

pakeitimais, Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija pabrėžia, kad išankstinė 

makrofinansinės paramos teikimo sąlyga yra ta, kad paramą gaunanti šalis turi paisyti 

veiksmingų demokratinių mechanizmų, įskaitant daugiapartinę parlamentinę sistemą ir 

teisinės valstybės principą, ir užtikrinti pagarbą žmogaus teisėms. Komisija ir Europos išorės 

veiksmų tarnyba stebi šios išankstinės sąlygos vykdymą visu makrofinansinės paramos 

teikimo laikotarpiu ir todėl skirs labai daug dėmesio tam, ar Moldovos Respublikos valdžios 

institucijos atsižvelgia į atitinkamų tarptautinių partnerių (ypač Venecijos komisijos ir ESBO 

Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biuro) rekomendacijas. 


