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Kasutatud tähised

* nõuandemenetlus
*** nõusolekumenetlus

***I seadusandlik tavamenetlus (esimene lugemine)
***II seadusandlik tavamenetlus (teine lugemine)

***III seadusandlik tavamenetlus (kolmas lugemine)

(Märgitud menetlus põhineb õigusakti eelnõus esitatud õiguslikul alusel.)

Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes märgistatakse õigusakti 
eelnõusse tehtud muudatused paksus kaldkirjas. Tavalises kaldkirjas
märgistus on mõeldud asjaomastele osakondadele ja tähistab neid õigusakti 
eelnõu osi, mille kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti 
vormistamiseks (nt ilmselged vead või väljajätmised mõnes keeleversioonis). 
Selliste parandusettepanekute puhul on vaja vastavate osakondade 
nõusolekut.

Kui õigusakti eelnõus soovitakse muuta kehtivat õigusakti, märgitakse 
muudatusettepaneku päises kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ning 
neljandale reale viide muudetavale sättele. Kui Euroopa Parlament soovib 
muuta kehtivat sätet, mida õigusakti eelnõus ei muudeta, märgistatakse 
muutmata jäävad tekstiosad paksus kirjas. Väljajäetav tekstiosa tähistatakse 
sümboliga [...].
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EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus 
makromajandusliku finantsabi andmise kohta Kirgiisi Vabariigile
(COM(2011)0925 – C7-0521/2011 – 2011/0458(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(COM(2011)0925),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 209, mille 
alusel komisjon esitas Euroopa Parlamendile ettepaneku (C7-0521/2011),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 55,

– võttes arvesse rahvusvahelise kaubanduse komisjoni raportit (A7-0000/2012),

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb 
seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Liidu makromajandusliku finantsabiga 
seotud majanduspoliitilised tingimused 
sätestatakse vastastikuse mõistmise 
memorandumis. Selleks et tagada ühtsed 
rakendamistingimused ja tõhusus, tuleks 
komisjonile anda volitused pidada Kirgiisi 
Vabariigi ametiasutustega läbirääkimisi 
kõnealuste tingimuste üle määruse (EL) nr 
182/2011 kohase liikmesriikide komitee 
järelevalve all. Asjaoluga, et abi 
ülemmäär on piiratud, on kooskõlas 
määruse (EL) nr 182/2011 artikli 2 lõike 3 
teise lausega põhjendatud võtta 

(18) Liidu makromajandusliku finantsabiga 
seotud majanduspoliitilised tingimused 
sätestatakse vastastikuse mõistmise 
memorandumis. Selleks et tagada ühtsed 
rakendamistingimused ja tõhusus, tuleks 
komisjonile anda volitused pidada Kirgiisi 
Vabariigi ametiasutustega läbirääkimisi 
kõnealuste tingimuste üle määruse (EL) nr 
182/2011 kohase liikmesriikide komitee 
järelevalve all.
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vastastikuse mõistmise memorandum 
vastu nõuandemenetluse raames.

Or. en


