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Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
*** Διαδικασία έγκρισης

***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση)
***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση)

***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση)

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 
στο σχέδιο πράξης)

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση των αλλαγών στο σχέδιο 
πράξης γίνεται με έντονους πλάγιους χαρακτήρες. Η σήμανση με απλά 
πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές υπηρεσίες και αφορά τα στοιχεία του 
σχεδίου πράξης για τα οποία προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας 
του τελικού κειμένου (για παράδειγμα,. στοιχεία εμφανώς λανθασμένα ή που 
έχουν παραλειφθεί σε μία γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης 
υπόκεινται στη συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.

Η επικεφαλίδα κάθε τροπολογίας σχετικής με υπάρχουσα πράξη, την οποία 
το σχέδιο πράξης προτίθεται να τροποποιήσει, φέρει μία τρίτη και μία 
τέταρτη σειρά που προσδιορίζουν αντίστοιχα την ισχύουσα πράξη και την 
τροποποιημένη διάταξή της. Τα τμήματα που λαμβάνονται από διάταξη 
υπάρχουσας πράξης την οποία το Κοινοβούλιο επιθυμεί να τροποποιήσει, 
ενώ το σχέδιο πράξης δεν έχει τροποποιήσει, σημαίνονται με έντονους 
χαρακτήρες. Ενδεχόμενες διαγραφές που αφορούν τα τμήματα αυτά 
σημαίνονται ως εξής: [...].
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σελίδα
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
για τη χορήγηση μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στη Δημοκρατία της 
Κιργισίας
(COM(2011)0925 – C7-0521/2011 – 2011/0458(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2011)0925),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 2, και το άρθρο 209 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση 
από την Επιτροπή (C7-0521/2011),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A7-0000/2012),

1. εγκρίνει τη θέση σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, 
στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία 1

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Η μακροοικονομική χρηματοδοτική 
συνδρομή της Ένωσης θα συνδέεται με 
όρους οικονομικής πολιτικής που θα 
καθοριστούν σε μνημόνιο συνεννόησης.
Προκειμένου να εξασφαλιστούν 
ομοιόμορφες συνθήκες εφαρμογής και για 
λόγους αποτελεσματικότητας, η Επιτροπή 
πρέπει να έχει την εξουσία να 
διαπραγματευθεί τους εν λόγω όρους με τις 
αρχές της Κιργισίας υπό την εποπτεία της 

(18) Η μακροοικονομική χρηματοδοτική 
συνδρομή της Ένωσης θα συνδέεται με 
όρους οικονομικής πολιτικής που θα 
καθοριστούν σε μνημόνιο συνεννόησης.
Προκειμένου να εξασφαλιστούν 
ομοιόμορφες συνθήκες εφαρμογής και για 
λόγους αποτελεσματικότητας, η Επιτροπή 
πρέπει να έχει την εξουσία να 
διαπραγματευθεί τους εν λόγω όρους με τις 
αρχές της Κιργισίας υπό την εποπτεία της 
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επιτροπής των κρατών μελών που 
προβλέπεται από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
182/2011. Το γεγονός ότι η συνδρομή έχει 
περιορισμένο ανώτατο ύψος παρέχει τη 
δέουσα αιτιολόγηση που απαιτείται από 
τη δεύτερη πρόταση του άρθρου 2 
παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
182/2011 ώστε η έγκριση του μνημονίου 
συνεννόησης να υπόκειται στη 
συμβουλευτική διαδικασία.

επιτροπής των κρατών μελών που 
προβλέπεται από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
182/2011.
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