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Tegnforklaring

* Høringsprocedure
*** Godkendelsesprocedure

***I Almindelig lovgivningsprocedure (førstebehandling)
***II Almindelig lovgivningsprocedure (andenbehandling)

***III Almindelig lovgivningsprocedure (tredjebehandling)

(Proceduren afhænger af, hvilket retsgrundlag der er valgt i udkastet til 
retsakt)

Ændringsforslag til et udkast til retsakt

I Parlamentets ændringsforslag er ændringer i udkastet til retsakt markeret 
med fede typer og kursiv. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de 
tekniske tjenestegrene, som vedrører elementer i udkastet til retsakt, der 
foreslås rettet ved affattelsen af den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller 
manglende tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af 
de berørte tekniske tjenestegrene.

Informationsblokken til ethvert ændringsforslag, der angår en eksisterende 
retsakt, som udkastet til retsakt har til formål at ændre, indeholder en tredje 
og en fjerde linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken 
bestemmelse heri der er berørt. Passager fra en bestemmelse i en eksisterende 
retsakt, som ikke er medtaget i udkastet til retsakt, men som Parlamentet 
ønsker at ændre, er markeret med fede typer. Hvis Parlamentet ønsker, at 
tekst i sådanne passager skal udgå, er dette markeret med [...].



PR\900790DA.doc 3/6 PE488.020v01-00

DA

INDHOLD

Side

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING 5



PE488.020v01-00 4/6 PR\900790DA.doc

DA



PR\900790DA.doc 5/6 PE488.020v01-00

DA

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om makrofinansiel bistand til 
Den Kirgisiske Republik
(COM(2011)0925 – C7-0521/2011 – 2011/0458(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(COM(2011)0925),

– der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 209 i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for 
Parlamentet (C7-0521/2011),

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

– der henviser til forretningsordenens artikel 55,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om International Handel (A7-0000/2012),

1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i 
væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til 
de nationale parlamenter.

Ændringsforslag 1

Forslag til afgørelse
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Til Unionens makrofinansielle bistand 
knyttes økonomisk-politiske betingelser, 
som nedfældes i et aftalememorandum. For 
at sikre ens gennemførelsesbetingelser, 
samt af effektivitetshensyn, bør 
Kommissionen gives bemyndigelse til at 
forhandle disse betingelser med de 
kirgisiske myndigheder under tilsyn af et 
udvalg sammensat af medlemsstaterne i 
henhold til forordning (EU) nr. 182/2011. 
Den kendsgerning, at støtten er begrænset 

(18) Til Unionens makrofinansielle bistand 
knyttes økonomisk-politiske betingelser, 
som nedfældes i et aftalememorandum. For 
at sikre ens gennemførelsesbetingelser, 
samt af effektivitetshensyn, bør 
Kommissionen gives bemyndigelse til at 
forhandle disse betingelser med de 
kirgisiske myndigheder under tilsyn af et 
udvalg sammensat af medlemsstaterne i 
henhold til forordning (EU) nr. 182/2011.
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af et maksimumbeløb, udgør et behørigt 
begrundet tilfælde, som der kræves i 
artikel 2, stk. 3, andet punktum, i 
forordning (EU) nr. 182/2011, for at 
anvende rådgivningsproceduren i 
forbindelse med vedtagelsen af 
aftalememorandummet.

Or. en


