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(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)
Europaparlamentet utfärdar denna resolution
–

med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet
(COM(2017)0014),

–

med beaktande av artiklarna 294.2 och 212 i fördraget om Europeiska unionens
funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för
parlamentet (C8-0016/2017),

–

med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–

med beaktande av Europaparlamentets och rådets gemensamma uttalande som antogs
tillsammans med Europaparlamentets och rådets beslut nr 778/2013/EU av den
12 augusti 2013 om ytterligare makroekonomiskt stöd till Georgien1,

–

med beaktande av den preliminära överenskommelse som godkänts av det ansvariga
utskottet enligt artikel 69f.4 i arbetsordningen och det skriftliga åtagandet från rådets
företrädare av den 15 juni 2017 att godkänna parlamentets ståndpunkt i enlighet med
artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–

med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–

med beaktande av betänkandet från utskottet för internationell handel och yttrandena
från utskottet för utrikesfrågor och budgetutskottet (A8-0185/2017).

1.

Europaparlamentet antar sin ståndpunkt vid första behandlingen.

2.

Europaparlamentet godkänner Europaparlamentets, rådets och kommissionens
gemensamma uttalande som bifogas denna resolution.

3.

Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för
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parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt
förslag.
4.

Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till
rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

P8_TC1-COD(2017)0007
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 4 juli 2017 inför
antagandet av Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2017/… om
makroekonomiskt stöd till Republiken Moldavien
(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar
parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, beslut (EU) 2017/1565.)

BILAGA TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTIONEN

GEMENSAMT UTTALANDE från Europaparlamentet, rådet och kommissionen

Mot bakgrund av de initiativ som rör ändringarna av valsystemet i Republiken Moldavien
understryker Europaparlamentet, rådet och kommissionen att ett förhandsvillkor för
beviljande av makroekonomiskt stöd är att mottagarlandet respekterar gällande demokratiska
mekanismer, däribland ett parlamentariskt flerpartisystem och rättsstatsprincipen, och
garanterar respekt för mänskliga rättigheter. Kommissionen och Europeiska utrikestjänsten
ska övervaka att detta förhandsvillkor uppfylls under hela den makroekonomiska stödinsatsen
och kommer därvid att ägna största uppmärksamhet åt hur myndigheterna i Republiken
Moldavien beaktar rekommendationerna från relevanta internationella partner (särskilt
Venedigkommissionen och OSSE/ODIHR).

