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Legenda simbolurilor utilizate 

 * Procedura de consultare 

 *** Procedura de aprobare 

 ***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură) 

 ***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură) 

 ***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură) 

 

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.) 

 

 

 

 

 

Amendamente la un proiect de act 

În amendamentele Parlamentului, modificările aduse proiectului de act sunt 

evidențiate prin caractere cursive aldine. Evidențierea cu caractere cursive 

simple este o indicație pentru serviciile tehnice, referitoare la elemente ale 

proiectului de act propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului 

final (de exemplu elemente evident greșite sau omise într-o anumită versiune 

lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 

tehnice în cauză. 

 

Antetul amendamentelor referitoare la un act existent pe care proiectul de act 

urmărește să îl modifice cuprinde două rânduri suplimentare prin care se 

indică actul existent și, respectiv, dispoziția vizată a acestuia. Fragmentele 

preluate ca atare dintr-o dispoziție a unui act existent pe care Parlamentul 

dorește să o modifice, dar pe care proiectul de act nu a modificat-o, sunt 

evidențiate cu caractere aldine. Eventualele eliminări ale unor astfel de 

fragmente sunt semnalate prin simbolul [...]. 
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PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN 

referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind 

acordarea unei asistențe macrofinanciare Republicii Kârgâzstan 

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

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură) 

Parlamentul European, 

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului și Consiliului 

(COM(2011)0925), 

– având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 209 din Tratatul privind 

funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către 

Comisie (C7-0521/2011), 

– având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 

Europene, 

– având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere raportul Comisiei pentru comerț internațional (A7-0208/2012), 

1. adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare; 

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod 

substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text; 

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 

parlamentelor naționale poziția Parlamentului. 

Amendamentul  1 

Propunere de decizie 

Considerentul 18 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(18) Asistența macrofinanciară a Uniunii 

va fi însoțită de condiții de politică 

economică ce urmează a fi consemnate în 

memorandumul de înțelegere, vor fi atașate 

asistenței macrofinanciare a Uniunii. 

Pentru a se asigura condiții uniforme de 

punere în aplicare și din motive de 

eficiență, Comisia trebuie să fie abilitată să 

negocieze astfel de condiții cu autoritățile 

(18) Asistența macrofinanciară a Uniunii 

va fi însoțită de condiții de politică 

economică ce urmează a fi consemnate în 

memorandumul de înțelegere, vor fi atașate 

asistenței macrofinanciare a Uniunii. 

Pentru a se asigura condiții uniforme de 

punere în aplicare și din motive de 

eficiență, Comisia trebuie să fie abilitată să 

negocieze astfel de condiții cu autoritățile 
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kârgâze sub supravegherea Comitetul 

statelor membre prevăzut de Regulamentul 

(UE) nr. 182/2011. Faptul că asistența are 

o valoare maximă limitată constituie 

justificarea adecvată prevăzută la cea de-a 

doua teză de la articolul 2 alineatul (3) 

din Regulamentul (UE) nr. 182/2011 

pentru a supune adoptarea 

Memorandumului de înțelegere unei 

proceduri de consultare. 

kârgâze sub supravegherea Comitetul 

statelor membre prevăzut de Regulamentul 

(UE) nr. 182/2011. 
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