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Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
*** Postopek odobritve

***I Redni zakonodajni postopek (prva obravnava)
***II Redni zakonodajni postopek (druga obravnava)

***III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava)

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki je predlagana v osnutku 
akta.)

Spremembe osnutka akta

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo k 
osnutku akta označeno s krepkim poševnim tiskom. Besedilo, zapisano v 
navadnem poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del 
osnutka akta s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni različici). 
O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe.

Glava vsakega predloga spremembe k obstoječemu aktu, ki se ga želi 
spremeniti z osnutkom akta, vsebuje še tretjo in četrto vrstico. Tretja vrstica 
navaja obstoječi akt, četrta pa zadevno določbo tega akta. Besedilo, ki 
povzema določbo obstoječega akta, ki jo Parlament želi spremeniti, medtem 
ko v osnutku akta ni bila spremenjena, je označeno s krepkim tiskom. 
Morebitni izbrisi tovrstnega besedila so označeni z  [...].
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o zagotavljanju makrofinančne 
pomoči Kirgiški republiki
(COM(2011)0925 – C7-0521/2011 – 2011/0458(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2011)0925),

– ob upoštevanju člena 294(2) in člena 209 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi 
katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C7-0521/2011),

– ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju člena 55 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za mednarodno trgovino (A7-0000/2012),

1. sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2. poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog 
bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 
nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe 1

Predlog sklepa
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Pogoji gospodarske politike iz 
memoranduma o soglasju bodo priloženi 
makrofinančni pomoči Unije. Za 
zagotavljanje učinkovitosti in enotnih 
pogojev izvajanja se za pogajanja o teh 
pogojih s kirgiškimi organi pooblasti 
Komisija, pod nadzorom odbora držav 
članic iz Uredbe (EU) št. 182/2011. Ob 
dejstvu, da je pomoč omejena z najvišjim 
zneskom, je treba upoštevati drugi stavek 
člena 2(3) Uredbe (EU) št. 182/2011, po 
katerem je sprejetje memoranduma o 
soglasju predmet svetovalnega postopka.

(18) Pogoji gospodarske politike iz 
memoranduma o soglasju bodo priloženi 
makrofinančni pomoči Unije. Za 
zagotavljanje učinkovitosti in enotnih 
pogojev izvajanja se za pogajanja o teh 
pogojih s kirgiškimi organi pooblasti 
Komisija, pod nadzorom odbora držav 
članic iz Uredbe (EU) št. 182/2011.
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