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Легенда на използваните знаци 

 * Процедура на консултация  

 *** Процедура на одобрение  

 ***I Обикновена законодателна процедура (първо четене) 

 ***II Обикновена законодателна процедура (второ четене) 

 ***III Обикновена законодателна процедура (трето четене) 

 

(Посочената процедура се базира на правното 

основание, предложено в проекта на акт.) 

 

 

 

 

 

Изменения към проект на акт 

Измененията към проекта на акт, внесени от Парламента, се 

обозначават в получер курсив.  Отбелязването в курсив е предназначено 

за съответните технически служби и се отнася до частите от проекта на 

акт, за които е предложено изменение с оглед изготвяне на 

окончателния текст (например очевидно грешни или липсващи части в 

текста на даден език).  Предложенията за поправка подлежат на 

съгласуване със засегнатите технически служби. 

 

Антетката на всяко изменение към съществуващ  акт, който проектът на 

акт има за цел да измени, съдържа трети и четвърти ред, където се 

посочват съответно съществуващият акт и засегнатата разпоредба от 

него. Възпроизведените части от разпоредба на съществуващ акт, която 

Парламентът желае да измени, но която остава непроменена в проекта 

на акт, се отбелязват с получер шрифт. Евентуални заличавания, които 

засягат такива части от текста, се обозначават по следния начин: [...]. 
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ 

относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета  за 

предоставяне на макрофинансова помощ на Киргизката република 

(COM(2011)0925 – C7-0521/2011 – 2011/0458(COD)) 

(Обикновена законодателна процедура: първо четене) 

Европейският парламент, 

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до 

Съвета (COM(2011)0925), 

– като взе предвид член 294, параграф 2 и член 209 от Договора за функционирането 

на ЕС, съгласно които Комисията е внесла в Парламента предложението (C7-

0521/2011), 

– като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС, 

– като взе предвид член 55 от своя правилник, 

– като взе предвид доклада на комисията по международна търговия (A7-0208/2012), 

1. приема изложената по-долу позиция на първо четене; 

2. изисква Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе 

съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст; 

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 

Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти. 

Изменение  1 

Предложение за решение 

Съображение 18 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(18) Макрофинансовата помощ от 

Съюза ще бъде обвързана с условия на 

икономическата политика, които ще 

бъдат определени в Меморандума за 

разбирателство. За да се осигурят 

еднакви условия на изпълнение, както и 

за по-голяма ефикасност, на Комисията 

следва да бъде предоставено 

правомощието да договори такива 

(18) Макрофинансовата помощ от 

Съюза ще бъде обвързана с условия на 

икономическата политика, които ще 

бъдат определени в Меморандума за 

разбирателство. За да се осигурят 

еднакви условия на изпълнение, както и 

за по-голяма ефикасност, на Комисията 

следва да бъде предоставено 

правомощието да договори такива 
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условия с киргизките органи под 

надзора на Комитета на държавите 

членки, предвиден в Регламент (ЕС) 

№ 182/2011. Фактът, че помощта 

има ограничен максимален размер, 

осигурява надлежната обосновка, 

изисквана в член 2, параграф 3, 

второто изречение от Регламент 

(ЕС) № 182/2011, за да се приложи 

процедурата по консултиране към 

приемането на Меморандума за 

разбирателство. 

условия с киргизките органи под 

надзора на Комитета на държавите 

членки, предвиден в Регламент (ЕС) 

№ 182/2011. 
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