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Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
*** Piekrišanas procedūra

***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums)
***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums)

***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums)

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.)

Grozījumi akta projektā

Izmaiņas, kas ar Parlamenta grozījumiem izdarītas akta projektā, ir iezīmētas 
treknā slīprakstā. Teksts, kas iezīmēts parastā slīprakstā, tehniskajiem 
dienestiem norāda tās akta projekta daļas, kurās ierosināti labojumi, lai 
sagatavotu galīgo teksta redakciju (piemēram, nepārprotami kļūdainas teksta 
daļas vai to izlaidumi kādā no valodām). Šos ierosinātos labojumus 
apstiprina attiecīgie tehniskie dienesti.

Informācijas bloka, ko ievieto pirms katra grozījuma attiecībā uz spēkā esošu 
aktu, kuru plānots grozīt ar attiecīgo akta projektu, trešajā un ceturtajā rindā 
attiecīgi norāda spēkā esošo aktu un tā atbilstīgo teksta vienību. Daļas, kas 
tiek pārņemtas no tādas spēkā esoša akta teksta vienības, kura netiek grozīta 
ar attiecīgo akta projektu, bet kuru Parlaments nodomājis grozīt, iezīmē 
treknrakstā. Iespējamos šādu teksta daļu svītrojumus apzīmē šādi: […].
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par makrofinansiālo 
palīdzību Kirgizstānas Republikai
(COM(2011)0925 – C7-0521/2011 – 2011/0458(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Parlamentam un Padomei (COM(2011)0925),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 209. pantu, 
saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7-0521/2011),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

– ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

– ņemot vērā Starptautiskās tirdzniecības komitejas ziņojumu (A7-0000/2012),

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2. prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski 
grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī 
dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr. 1

Lēmuma priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Ekonomiskās politikas nosacījumi, kas 
jāparedz saprašanās memorandā, tiks 
pievienoti Savienības makrofinansiālajai 
palīdzībai. Lai nodrošinātu vienotu 
nosacījumu īstenošanu un panāktu 
efektivitāti, Komisija būtu jāpilnvaro vest 
sarunas par šādiem nosacījumiem ar 
Kirgizstānas iestādēm tādas dalībvalstu 
komitejas uzraudzībā, kura paredzēta ar 
Regulu (ES) Nr. 182/2011. Fakts, ka 
atbalstam ir ierobežots maksimālais 
apjoms atbilst pamatojumam, kas 
pieprasīts Regulas (ES) Nr. 182/2011 
2. panta 3. punkta otrajā teikumā —, 

(18) Ekonomiskās politikas nosacījumi, kas 
jāparedz saprašanās memorandā, būs 
saistoši Savienības makrofinansiālajai 
palīdzībai. Lai nodrošinātu vienotu 
nosacījumu īstenošanu un panāktu 
efektivitāti, Komisija būtu jāpilnvaro vest 
sarunas par šādiem nosacījumiem ar 
Kirgizstānas iestādēm tādas dalībvalstu 
komitejas uzraudzībā, kura paredzēta ar 
Regulu (ES) Nr. 182/2011.
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pieņemot saprašanās memorandu, 
piemērot konsultēšanās procedūru.

Or. en


