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Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
*** Goedkeuringsprocedure

***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)
***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)

***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 
voorgestelde rechtsgrond.)

Amendementen op een ontwerptekst

Amendments by Parliament set out in two columns

Deletions are indicated in bold italics in the left-hand column. Replacements 
are indicated in bold italics in both columns. New text is indicated in bold 
italics in the right-hand column.

The first and second lines of the header of each amendment identify the 
relevant part of the draft act under consideration. If an amendment pertains to 
an existing act that the draft act is seeking to amend, the amendment heading 
includes a third line identifying the existing act and a fourth line identifying 
the provision in that act that Parliament wishes to amend.

Amendments by Parliament in the form of a consolidated text

New text is highlighted in bold italics. Deletions are indicated using either 
the ▌symbol or strikeout. Replacements are indicated by highlighting the 
new text in bold italics and by deleting or striking out the text that has been 
replaced. 
By way of exception, purely technical changes made by the drafting 
departments in preparing the final text are not highlighted.
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van 
een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot toekenning van macrofinanciële 
bijstand aan Kyrgizië
(11703/1/2013 – C7-0314/2013 – 2011/0458(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: second reading)

Het Europees Parlement,

– gezien het standpunt van de Raad in eerste lezing (11703/1/2013 – C7-0314/2013),

– gezien zijn in eerste lezing geformuleerde standpunt1 inzake het voorstel van de 
Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2011)0925),

– gezien de brief van de voorzitter van de Commissie internationale handel van 11 juli 2013 
waarin wordt toegezegd dat de plenaire zal worden aanbevolen in eerste lezing 
goedkeuring te hechten aan het standpunt van de Raad,

– gezien artikel 294, lid 7, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gezien artikel 72 van zijn Reglement,

– gezien de aanbeveling voor de tweede lezing van de Commissie internationale handel 
(A7-0334/2013),

1. hecht zijn goedkeuring aan het standpunt van de Raad in eerste lezing;

2. constateert dat het besluit is vastgesteld overeenkomstig het standpunt van de Raad;

3. verzoekt zijn Voorzitter het besluit samen met de voorzitter van de Raad overeenkomstig 
artikel 297, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie te 
ondertekenen; 

4. verzoekt zijn secretaris-generaal het besluit te ondertekenen nadat is nagegaan of alle 
procedures naar behoren zijn uitgevoerd, en samen met de secretaris-generaal van de Raad 
zorg te dragen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie; 

5. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

1 Aangenomen teksten van 11.12.2012, P6_TA(2012)0466.
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