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PR_COD_1amCom

Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
*** Pritarimo procedūra

***I Įprasta teisėkūros procedūra (pirmasis svarstymas)
***II Įprasta teisėkūros procedūra (antrasis svarstymas)

***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas)

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 
pagrindą.)

Teisės akto projekto pakeitimai

Parlamento padaryti teisės akto projekto pakeitimai žymimi pusjuodžiu 
kursyvu. Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas 
teisės akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą 
(pvz., tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas). 
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pakeitimams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.

Su esamu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, susijusio 
pakeitimo antraštėje pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose atitinkamai 
nurodomas esamas teisės aktas ir keičiama šio teisės akto dalis. Perimtos 
esamo teisės akto nuostatų, kurias Parlamentas nori iš dalies keisti, nors jos 
nepakeistos teisės akto projekte, dalys žymimos pusjuodžiu šriftu. 
Išbrauktos tokių nuostatų teksto dalys žymimos laužtiniais skliaustais: […]. 
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl kuriuo suteikiama 
makrofinansinė pagalba Kirgizijos Respublikai
(COM(2011)0925 – C7-0521/2011 – 2011/0458(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2011)0925),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 209 
straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7-0521/2011),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Tarptautinės prekybos komiteto pranešimą (A7-0000/2012),

1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą 
keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 
parlamentams.

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl sprendimo
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) ekonominės politikos sąlygos, kurios 
turi būti nustatytos susitarimo 
memorandume, bus susietos su Sąjungos 
makrofinansine pagalba. Siekiant užtikrinti 
vienodas įgyvendinimo sąlygas ir 
veiksmingumą, Komisijai turėtų būti 
suteikti įgaliojimai dėl tokių sąlygų derėtis 
su Kirgizijos valdžios institucijomis, 
prižiūrint valstybių narių Komitetui, 
numatytam Reglamente (ES) Nr. 182/2011. 
Tai, kad yra nustatyta ribota didžiausia 
pagalbos suma, yra tinkamas pagrindas, 
kurio reikalaujama Reglamento (ES) Nr. 

(18) ekonominės politikos sąlygos, kurios 
turi būti nustatytos susitarimo 
memorandume, bus susietos su Sąjungos 
makrofinansine pagalba. Siekiant užtikrinti 
vienodas įgyvendinimo sąlygas ir 
veiksmingumą, Komisijai turėtų būti 
suteikti įgaliojimai dėl tokių sąlygų derėtis 
su Kirgizijos valdžios institucijomis, 
prižiūrint valstybių narių Komitetui, 
numatytam Reglamente (ES) Nr. 182/2011.
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182/2011 2 straipsnio 3 dalies antruoju 
sakiniu, kad priimant susitarimo 
memorandumą būtų taikoma patariamoji 
procedūra;

Or. en


