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Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
*** Procedura zgody

***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie)
***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie)

***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie)

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej 
w projekcie aktu).

Poprawki do projektu aktu

W poprawkach Parlamentu zmiany do projektu aktu zaznacza się 
wytłuszczonym drukiem i kursywą. Oznakowanie zwykłą kursywą jest 
wskazówką dla służb technicznych dotyczącą propozycji korekty elementów 
projektu aktu w celu ustalenia tekstu końcowego (np. elementów w 
oczywisty sposób błędnych lub pominiętych w danej wersji językowej). 
Sugestie korekty wymagają zgody właściwych służb technicznych.

W poprawkach do aktów istniejących trzecia i czwarta linijka w nagłówku 
poprawki w projekcie aktu zawiera, odpowiednio, odniesienie do 
istniejącego aktu i postanowienia tego aktu, które ulega zmianie. Fragmenty 
przepisu aktu istniejącego, do którego Parlament wprowadza zmiany, a który 
nie został zmieniony w projekcie aktu, zaznacza się wytłuszczonym 
drukiem. Ewentualne skreślenia w obrębie takich fragmentów zaznaczane są 
w sposób następujący: [...].
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
udzielenia pomocy makrofinansowej Republice Kirgiskiej
(COM(2011)0925 – C7-0521/2011 – 2011/0458(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi i Radzie 
(COM(2011)0925),

– uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. art. 209 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez 
Komisję (C7–0521/2011),

– uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając art. 55 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Handlu Międzynarodowego (A7-0000/2012),

1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeżeli uzna ona za stosowne 
wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, 
Komisji i parlamentom krajowym.

Poprawka 1

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Warunki dotyczące polityki 
gospodarczej, które mają zostać określone 
w protokole ustaleń, zostaną załączone do 
pomocy makrofinansowej Unii. W celu 
zapewnienia jednolitych warunków 
wdrażania i ze względu na efektywność 
Komisja powinna być upoważniona do 
negocjowania tych warunków z władzami 
kirgiskimi pod nadzorem Komitetu państw 
członkowskich, o których mowa w 
rozporządzeniu (UE) nr 182/2011. Fakt, że 
na pomoc przeznaczono ograniczoną 

(18) Warunki dotyczące polityki 
gospodarczej, które mają zostać określone 
w protokole ustaleń, zostaną załączone do 
pomocy makrofinansowej Unii. W celu 
zapewnienia jednolitych warunków 
wdrażania i ze względu na efektywność 
Komisja powinna być upoważniona do 
negocjowania tych warunków z władzami 
kirgiskimi pod nadzorem komitetu państw 
członkowskich, o którym mowa w 
rozporządzeniu (UE) nr 182/2011.
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maksymalną kwotę, stanowi odpowiednie 
uzasadnienie wymagane zgodnie z art. 2 
ust. 3 zdanie drugie rozporządzenia (UE) 
nr 182/2011, by przyjęcie protokołu 
ustaleń objąć procedurą doradczą.

Or. en


