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PR_COD_1amCom

Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
*** Goedkeuringsprocedure

***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)
***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)

***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 
voorgestelde rechtsgrond.)

Amendementen op een ontwerptekst

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen op de ontwerptekst worden in 
vet cursief aangegeven. De markering in mager cursief is een aanwijzing 
voor de technische diensten en betreft passages in de ontwerptekst waarvoor 
een correctie wordt voorgesteld met het oog op de uiteindelijke tekst 
(bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen in een taalversie). Dergelijke 
correcties moeten worden goedgekeurd door de betrokken technische 
diensten.

In de koptekst van een amendement op een bestaande tekst, waarvoor in de 
ontwerptekst wijzigingen worden voorgesteld, wordt op respectievelijk de 
derde en vierde regel verwezen naar de bestaande tekst en naar de bepaling in 
kwestie. Tekstdelen die worden overgenomen uit een bepaling van een 
bestaande tekst die in de ontwerptekst niet is gewijzigd, maar door het 
Parlement wordt geamendeerd, worden in vet gemarkeerd. Een eventuele 
schrapping van dergelijke tekstdelen wordt als volgt aangegeven: [...].
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot 
toekenning van macrofinanciële bijstand aan de Kirgizische Republiek
(COM(2011)0925 – C7-0521/2011 – 2011/0458(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2011)0925),

– gezien artikel 294, lid 2, en artikel 209 van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is 
ingediend (C7-0521/2011),

– gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gezien artikel 55 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie internationale handel (A7-0000/2012),

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 
wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Amendement 1

Voorstel voor een besluit
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Aan de macrofinanciële bijstand van 
de Unie zijn economische 
beleidsvoorwaarden verbonden, die in een 
memorandum van overeenstemming 
dienen te worden vastgelegd. Omwille van 
de efficiëntie en om eenvormige 
voorwaarden voor de uitvoering te 
waarborgen, dient de Commissie te worden 
gemachtigd om met de Kirgizische 
autoriteiten onderhandelingen over deze 
voorwaarden te voeren onder toezicht van 
het comité van de lidstaten waarin 

(18) Aan de macrofinanciële bijstand van 
de Unie zijn economische 
beleidsvoorwaarden verbonden, die in een 
memorandum van overeenstemming 
dienen te worden vastgelegd. Omwille van 
de efficiëntie en om eenvormige 
voorwaarden voor de uitvoering te 
waarborgen, dient de Commissie te worden 
gemachtigd om met de Kirgizische 
autoriteiten onderhandelingen over deze 
voorwaarden te voeren onder toezicht van 
het comité van de lidstaten waarin 
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Verordening (EU) nr. 182/2011 voorziet. 
Het feit dat de bijstand de vorm van een 
beperkt maximumbedrag heeft, is een 
naar behoren gemotiveerde reden, als 
bedoeld in de tweede zin van artikel 2, lid 
3, van Verordening (EU) nr. 182/2011, 
om de raadplegingsprocedure toe te 
passen op de vaststelling van het 
memorandum van overeenstemming.

Verordening (EU) nr. 182/2011 voorziet.

Or. en


