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Makrofinančna pomoč Republiki Moldaviji ***I 

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 4. julija 2017 o predlogu sklepa 

Evropskega parlamenta in Sveta o zagotovitvi makrofinančne pomoči Republiki 

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

 

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava) 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu 

(COM(2017)0014), 

– ob upoštevanju člena 294(2) in člena 212 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na 

podlagi katerih mu je Komisija podala predlog (C8-0016/2017), 

– ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije, 

– ob upoštevanju skupne izjave Evropskega parlamenta in Sveta, sprejete skupaj s 

Sklepom št. 778/2013/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. avgusta 2013 o 

zagotavljanju nadaljnje makrofinančne pomoči Gruziji1,  

– ob upoštevanju začasnega dogovora, ki ga je odobril pristojni odbor v skladu s členom 

69f(4) Poslovnika, in zaveze predstavnika Sveta v pismu z dne 15. junija 2017, da bo 

odobril stališče Evropskega parlamenta v skladu s členom 294(4) Pogodbe o delovanju 

Evropske unije, 

– ob upoštevanju člena 59 Poslovnika, 

– ob upoštevanju poročila Odbora za mednarodno trgovino ter mnenj Odbora za zunanje 

zadeve in Odbora za proračun (A8-0185/2017), 

1. sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju; 

2. odobri skupno izjavo Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije, priloženo tej 

resoluciji; 

                                                 
1  UL L 218, 14.8.2013, str. 15. 



 

 

3. poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če svoj predlog nadomesti, 

bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti; 

4. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 

nacionalnim parlamentom. 



 

 

P8_TC1-COD(2017)0007 

 

Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 4. julija 2017 z namenom 

sprejetja Sklepa (EU) 2017/... Evropskega parlamenta in Sveta o zagotavljanju 

makrofinančne pomoči Republiki Moldaviji 

(Ker je bil dosežen sporazum med Parlamentom in Svetom, je stališče Parlamenta enako 

končnemu zakonodajnemu aktu, Sklepu (EU) 2017/1565.) 

 



 

 

PRILOGA K ZAKONODAJNI RESOLUCIJI 

SKUPNA IZJAVA Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije 

Evropski parlament, Svet in Komisija glede na pobude v zvezi s spremembo volilnega sistema 

v Republiki Moldaviji poudarjajo, da je predpogoj za dodelitev makroekonomske pomoči ta, 

da država upravičenka spoštuje učinkovite demokratične mehanizme, vključno z 

večstrankarskim parlamentarnim sistemom, in pravno državo ter zagotavlja spoštovanje 

človekovih pravic. Komisija in Evropska služba za zunanje delovanje bosta spremljali 

izpolnjevanje tega predpogoja v celotnem obdobju izvajanja makrofinančne pomoči in bosta 

še posebej pozorni na to, ali organi Republike Moldavije upoštevajo priporočila ustreznih 

mednarodnih partnerjev (zlasti Beneške komisije in OVSE/ODIHR). 

 

 


