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Makrofinansiel bistand til Republikken Moldova ***I 

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 4. juli 2017 om forslag til 

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om makrofinansiel bistand til Republikken 

Moldova (COM(2017)0014 – C8–0016/2017 – 2017/0007(COD)) 

 

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling) 

Europa-Parlamentet, 

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 

(COM(2017)0014), 

– der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 212 i traktaten om Den Europæiske Unions 

funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for 

Parlamentet (C8-0016/2017), 

– der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions 

funktionsmåde, 

– der henviser til den fælles erklæring fra Europa-Parlamentet og Rådet, som blev 

vedtaget samtidig med Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 778/2013/EU af 12. 

august 2013 om yderligere makrofinansiel bistand til Georgien1,  

– der henviser til, at det kompetente udvalg har godkendt den foreløbige aftale i henhold 

til forretningsordenens artikel 69f, stk. 4, og at Rådets repræsentant ved skrivelse af 15. 

juni 2017 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, 

stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, 

– der henviser til forretningsordenens artikel 59, 

– der henviser til betænkning fra Udvalget om International Handel og udtalelser fra 

Udenrigsudvalget og Budgetudvalget (A8-0185/2017), 

1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling; 

2. godkender Parlamentets, Rådets og Kommissionens fælles erklæring, der er vedføjet 

                                                 
1  EUT L 218 af 14.8.2013, s. 15. 



 

 

som bilag til denne beslutning; 

3. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer 

eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag; 

4. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt 

til de nationale parlamenter. 



 

 

P8_TC1-COD(2017)0007 

 

Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 4. juli 2017 med 

henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse (EU) 2017/… om 

makrofinansiel bistand til Republikken Moldova 

 

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets 

holdning til den endelige retsakt, afgørelse (EU) 2017/1565.) 

 



 

 

BILAG TIL DEN LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING 

 

FÆLLES ERKLÆRING fra Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen 

 

"På baggrund af initiativerne vedrørende ændringerne af valgsystemet i Republikken Moldova 

understreger Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen, at det er en forudsætning for at 

yde makrofinansiel bistand, at modtagerlandet respekterer effektive, demokratiske 

mekanismer, herunder et parlamentarisk flerpartisystem, og retsstatsprincippet, samt sikrer 

respekt for menneskerettighederne. Kommissionen og Tjenesten for EU's Optræden Udadtil 

kontrollerer, at disse forudsætninger overholdes i hele den periode, hvor der ydes 

makrofinansiel bistand, og vil i den forbindelse være meget opmærksomme på, at 

Republikken Moldovas myndigheder tager hensyn til henstillingerne fra relevante 

internationale partnere (navnlig Venedigkommissionen og OSCE/ODIHR)." 


