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Symbols for procedures

* Consultation procedure
*** Consent procedure

***I Ordinary legislative procedure (first reading)
***II Ordinary legislative procedure (second reading)

***III Ordinary legislative procedure (third reading)

(The type of procedure depends on the legal basis proposed by the draft act.)

Amendments to a draft act

In amendments by Parliament, amendments to draft acts are highlighted in 
bold italics. Highlighting in normal italics is an indication for the relevant 
departments showing parts of the draft act which may require correction 
when the final text is prepared – for instance, obvious errors or omissions in 
a language version. Suggested corrections of this kind are subject to the 
agreement of the departments concerned.

The heading for any amendment to an existing act that the draft act seeks to 
amend includes a third line identifying the existing act and a fourth line 
identifying the provision in that act that Parliament wishes to amend.
Passages in an existing act that Parliament wishes to amend, but that the draft 
act has left unchanged, are highlighted in bold. Any deletions that Parliament 
wishes to make in such passages are indicated thus: [...].
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета 
относно за предоставяне на макрофинансова помощ на Киргизката република
(COM(2011)0925 – C7-0521/2011 – 2011/0458(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейския парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до 
Съвета (COM(2011)0925),

– като взе предвид член 294, параграф 2 и член 209 от Договора за функционирането 
на ЕС, съгласно които Комисията е внесла в Парламента предложението (C7-
0521/2011),

– като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

– като взе предвид член 55 своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по международна търговия (A7-0000/2012),

1. приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2. изисква Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе 
съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3. Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение 1

Предложение за решение
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Макрофинансовата помощ от 
Съюза ще бъде обвързана с условия на 
икономическата политика, които ще 
бъдат определени в Меморандума за 
разбирателство. За да се осигурят 
еднакви условия на изпълнение, както и 
за по-голяма ефикасност, на Комисията 
следва да бъде предоставено 
правомощието да договори такива 
условия с киргизките органи под 
надзора на Комитета на държавите-

(18) Макрофинансовата помощ от 
Съюза ще бъде обвързана с условия на 
икономическата политика, които ще 
бъдат определени в Меморандума за 
разбирателство. За да се осигурят 
еднакви условия на изпълнение, както и 
за по-голяма ефикасност, на Комисията 
следва да бъде предоставено 
правомощието да договори такива 
условия с киргизките органи под 
надзора на Комитета на държавите-
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членки, предвиден в Регламент (ЕС) 
№ 182/2011. Фактът, че помощта 
има ограничен максимален размер, 
осигурява надлежната обосновка, 
изисквана в член 2, параграф 3, 
второто изречение от Регламент 
(ЕС) № 182/2011, за да се приложи 
процедурата по консултиране към 
приемането на Меморандума за 
разбирателство.

членки, предвиден в Регламент (ЕС) 
№ 182/2011.

Or. en


