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Asistență macrofinanciară în favoarea Republicii Moldova ***I 

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 4 iulie 2017 referitoare la 

propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind acordarea unei 

asistențe macrofinanciare Republicii Moldova (COM(2017)0014 – C8-0016/2017 – 

2017/0007(COD)) 

 

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură) 

Parlamentul European, 

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 

(COM(2017)0014), 

– având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 212 din Tratatul privind 

funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către 

Comisie (C8-0016/2017), 

– având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 

Europene, 

– având în vedere declarația comună a Parlamentului European și a Consiliului adoptată 

împreună cu Decizia nr. 778/2013/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 

12 august 2013 de acordare a unei asistențe macrofinanciare suplimentare Georgiei1,  

– având în vedere acordul provizoriu aprobat de comisia competentă în temeiul articolului 

69f alineatul (4) din Regulamentul său de procedură și angajamentul reprezentantului 

Consiliului, exprimat în scrisoarea din 15 iunie 2017, de a aproba poziția Parlamentului 

European în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea 

Uniunii Europene, 

– având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere raportul Comisiei pentru comerț internațional și avizele Comisiei pentru 

afaceri externe și Comisiei pentru bugete (A8-0185/2017), 

1. adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare; 

                                                 
1  JO L 218, 14.8.2013, p. 15.   



 

 

2. aprobă declarația comună a Parlamentului, a Consiliului și a Comisiei anexată la 

prezenta rezoluție; 

3. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care înlocuiește, modifică în mod 

substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea; 

4. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 

parlamentelor naționale poziția Parlamentului. 



 

 

P8_TC1-COD(2017)0007 

Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 4 iulie 2017 în vederea 

adoptării Deciziei (UE) 2017/... a Parlamentului European și a Consiliului privind 

acordarea unei asistențe macrofinanciare Republicii Moldova 

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde 

cu actul legislativ final, Decizia (UE) 2017/1565.) 

 

 

  



 

 

 

ANEXĂ LA REZOLUȚIA LEGISLATIVĂ 

 

DECLARAȚIE COMUNĂ a Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei 

 

Având în vedere inițiativele legate de modificările aduse sistemului electoral din Republica 

Moldova, Parlamentul European, Consiliul și Comisia subliniază că o condiție prealabilă 

pentru acordarea asistenței macrofinanciare este ca țara beneficiară să respecte mecanismele 

democratice reale, printre care un sistem parlamentar pluripartit, și statul de drept, și să 

garanteze respectarea drepturilor omului. Comisia și Serviciul European de Acțiune Externă 

monitorizează îndeplinirea acestei condiții prealabile pe parcursul întregului ciclu de viață al 

asistenței macrofinanciare din partea Uniunii și, astfel, vor acorda atenție maximă luării în 

considerare a recomandărilor formulate de partenerii internaționali relevanți (în special 

Comisia de la Veneția și OSCE/ODIHR) de către autoritățile din Republica Moldova. 


