
 

RR\906537HU.doc  PE488.020v02-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

  

 EURÓPAI PARLAMENT 2009 - 2014 

 

Plenárisülés-dokumentum 
 

A7-0208/2012 

25.6.2012 

***I 
JELENTÉS 

a Kirgiz Köztársaságnak nyújtandó makroszintű pénzügyi támogatásról szóló 

európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról 

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

Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság  

Előadó: Vital Moreira 

 



 

PE488.020v02-00 2/7 RR\906537HU.doc 

HU 

 

PR_COD_1amCom 

 

 

Az eljárások jelölései 

 * Konzultációs eljárás 

 *** Egyetértési eljárás 

 ***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat) 

 ***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat) 

 ***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat) 

 

(Az eljárás típusa a jogszabálytervezetben javasolt jogalaptól függ.) 

 

 

 

 

 

A jogszabálytervezet módosításai 

A Parlament módosításaiban a jogszabálytervezet módosításait félkövér dőlt 

betűkkel jelölik. A normál dőlt betűs kiemelés jelzi az illetékes osztályoknak, 

hogy a jogszabálytervezet mely részeiben javasolnak javításokat a szöveg 

véglegesítése érdekében (például nyilvánvaló hibák vagy kihagyások esetén 

egy adott nyelvi változatban). Az ilyen jellegű módosítási javaslatokat az 

érintett osztályok hagyják jóvá. 

 

A jogszabálytervezettel módosítani kívánt, már létező jogszabályra 

vonatkozó valamennyi módosítás fejléce egy harmadik és egy negyedik sort 

is tartalmaz, amelyekben a létező jogszabály, illetve érintett rendelkezésének 

megjelölése található. Egy már létező jogszabály Parlament által módosítani 

kívánt – ám a jogszabálytervezet által nem módosított – rendelkezésének 

idézett részei félkövér betűkkel szerepelnek. Az ilyen részekben az esetleges 

törléseket a következőképpen kell jelölni: [...]. 
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE 

a Kirgiz Köztársaságnak nyújtandó makroszintű pénzügyi támogatásról szóló európai 

parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról 

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

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat) 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 

(COM(2011)0925), 

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 

209. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez 

(C7-0521/2011), 

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére, 

– tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére, 

– tekintettel a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság jelentésére (A7-0208/2012), 

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot; 

2. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen 

módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni; 

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, 

valamint a nemzeti parlamenteknek. 

Módosítás  1 

Határozatra irányuló javaslat 

18 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(18) Az uniós makroszintű pénzügyi 

támogatáshoz egyetértési megállapodásban 

megállapított gazdaságpolitikai 

feltételeknek kell kapcsolódnia. A 

végrehajtás egységes feltételeinek 

biztosítása és a hatékonyság érdekében a 

Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy e 

feltételeket a 182/2011/EU rendeletben 

említett tagállamok bizottságának 

felügyelete alatt tárgyalja meg a kirgiz 

(18) Az uniós makroszintű pénzügyi 

támogatáshoz egyetértési megállapodásban 

megállapított gazdaságpolitikai 

feltételeknek kell kapcsolódnia. A 

végrehajtás egységes feltételeinek 

biztosítása és a hatékonyság érdekében a 

Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy e 

feltételeket a 182/2011/EU rendeletben 

említett tagállamok bizottságának 

felügyelete alatt tárgyalja meg a kirgiz 
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hatóságokkal. Lévén, hogy korlátozott 

maximális összegű támogatásról van szó, 

ez eleget tesz a 182/2011/EU rendelet 2. 

cikke (3) bekezdésének második mondata 

szerinti kellő indoklásnak, miszerint az 

egyetértési megállapodás elfogadását a 

tanácsadó bizottsági eljárástól kell függővé 

tenni. 

hatóságokkal. 
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ELJÁRÁS 

Cím A Kirgiz Köztársaságnak nyújtott makroszintű pénzügyi támogatás 

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

AFET 

17.1.2012 

BUDG 

17.1.2012 
  

Nem nyilvánított véleményt 

       A határozat dátuma 

AFET 

11.1.2012 

BUDG 

18.1.2012 
  

Előadó(k) 

       A kijelölés dátuma 

Vital Moreira 

25.1.2012 
   

Vizsgálat a bizottságban 29.5.2012    

Az elfogadás dátuma 21.6.2012    
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Winkler, Paweł Zalewski 
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