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Makroszintű pénzügyi támogatás a Moldovai Köztársaság számára ***I 

Az Európai Parlament 2017. július 4-i jogalkotási állásfoglalása a Moldovai 

Köztársaságnak nyújtandó makroszintű pénzügyi támogatásról szóló európai 

parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2017)0014 – C8-0016/2017 

– 2017/0007(COD)) 

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat) 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 

(COM(2017)0014), 

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére 

és 212. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-

0016/2017), 

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére, 

– tekintettel az Európai Parlament és Tanács közös nyilatkozatára, amelyet a Grúziának 

nyújtandó további makroszintű pénzügyi támogatásról szóló, 2013. augusztus 12-i 

778/2013/EU európai parlamenti és tanácsi határozattal együtt fogadtak el1,  

– tekintettel az illetékes bizottság által az eljárási szabályzat 69f. cikkének (4) bekezdése 

alapján jóváhagyott ideiglenes megállapodásra és a Tanács képviselőjének 2017. június 

15-i írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint egyetért az Európai Parlament 

álláspontjával, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikke (4) 

bekezdésével összhangban, 

– tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére, 

– tekintettel a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság jelentésére, valamint a Külügyi 

Bizottság és a Költségvetési Bizottság véleményére (A8-0185/2017), 

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot; 

                                                 
1  HL L 218., 2013.8.14., 15. o. 



 

 

2. jóváhagyja a Parlament, a Tanács és a Bizottság ezen állásfoglaláshoz mellékelt 

együttes nyilatkozatát; 

3. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát 

lényegesen módosítja, vagy lényegesen módosítani kívánja vagy helyébe másik 

szöveget szándékozik léptetni; 

4. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a 

Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek. 



 

 

P8_TC1-COD(2017)0007 

Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2017. július 4-én került 

elfogadásra a Moldovai Köztársaságnak nyújtandó makroszintű pénzügyi támogatásról 

szóló (EU) 2017/... európai parlamenti és tanácsi határozat elfogadására tekintettel 

 

 

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik 

a végleges jogalkotási aktussal, az (EU) 2017/1565 határozattal.) 

 

  



 

 

MELLÉKLET A JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁSHOZ 

 

Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság EGYÜTTES NYILATKOZATA 

 

A Moldovai Köztársaság választási rendszerének megváltoztatására irányuló 

kezdeményezések fényében az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság hangsúlyozza, 

hogy a makroszintű pénzügyi támogatás nyújtásának előfeltétele, hogy a kedvezményezett 

ország tiszteletben tartsa a hatékony demokratikus mechanizmusokat, ideértve a többpárti 

parlamentáris rendszert és a jogállamiságot, valamint biztosítsa az emberi jogok tiszteletben 

tartását. A Bizottság és az Európai Külügyi Szolgálat a makroszintű pénzügyi támogatás teljes 

életciklusa alatt ellenőrzi ezen előfeltétel teljesülését, és ezért a lehető legnagyobb 

figyelemmel kíséri, hogy a Moldovai Köztársaság hatóságai figyelembe veszik-e az érintett 

nemzetközi partnerek (különösen a Velencei Bizottság és az Európai Biztonsági és 

Együttműködési Szervezet Demokratikus Intézmények és Emberi Jogok Hivatala) ajánlásait. 

 


