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P5_TA(2004)0108 

Συμπληρωματική κατάσταση προβλέψεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

όσον αφορά το διορθωτικό προϋπολογισμό για το οικονομικό έτος 2004 (νέο 

καθεστώς υπηρεσιακής κατάστασης) 

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις προβλέψεις του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου για διορθωτικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό 

έτος 2004 (νέος Κανονισμός Υπηρεσιακής Κατάστασης των Υπαλλήλων) 

(2004/2013(BUD)) 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

 έχοντας υπόψη το άρθρο 272 της Συνθήκης ΕΚ και το άρθρο 177 της Συνθήκης Ευρατόμ, 

 έχοντας υπόψη τον κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 της 25ης 

Ιουνίου 2002 σχετικά με το δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό 

προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων1, συγκεκριμένα τα άρθρα του 37 και 38, 

 έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό 

έτος 2004, όπως εγκρίθηκε στις 18 Δεκεμβρίου 20032, 

 έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 6ης Μαΐου 1999 μεταξύ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία και 

τη βελτίωση της διαδικασίας του προϋπολογισμού3, 

 έχοντας υπόψη το προσχέδιο προβλεπομένων εσόδων και δαπανών που εγκρίθηκε από το 

Προεδρείο του στις 9 Φεβρουαρίου 2004, 

 έχοντας υπόψη το άρθρο 92 και το Παράρτημα IV του Κανονισμού του, 

 έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών  (Α5-0072/2004), 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αναθεωρημένος Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των 

υπαλλήλων προβλέπεται να τεθεί σε ισχύ την 1η Μαΐου 2004, 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι για λόγους συμμόρφωσης προς τον αναθεωρημένο Κανονισμό 

υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων, το οργανόγραμμα του 2004 πρέπει να 

προσαρμοσθεί τεχνικά για να περιλάβει τους νέους βαθμούς κατά τη μεταβατική περίοδο 

και ότι πρέπει να δημιουργηθεί νέα θέση στον προϋπολογισμό για τους επί συμβάσει 

υπαλλήλους με την ένδειξη «προς υπόμνηση» (p.m.), 

1. εγκρίνει τις προβλέψεις όπως επισυνάπτονται στο παρόν ψήφισμα, εν αναμονή 

διορθωτικού προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2004 προκειμένου να ληφθεί 

υπόψη ο αναθεωρημένος Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων· 

                                                 
1  ΕΕ L 248 της 16.9.2002. 
2  ΕΕ L 53 της 23.2.2004. 
3  ΕΕ C 172 της 18.6.1999, σ. 1. Συμφωνία όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 2003/429/ΕΚ (ΕΕ 

L 147 της 14.6.2003, σ. 25). 
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2. καλεί το Γενικό Γραμματέα να παράσχει, έως τις 15 Απριλίου 2004, συμπληρωματικές 

πληροφορίες σχετικά με τα εξής σημεία: 

α) αντιστοιχία μεταξύ παλαιών και νέων βαθμών, 

β) κανόνες που διέπουν την ένταξη των εκτάκτων υπαλλήλων από πολιτικές ομάδες στη 

Γενική Γραμματεία, 

γ) διευκρίνιση των κριτηρίων για το νέο ιεραρχικό επίπεδο των επικεφαλείς μονάδων· 

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα και τις συνημμένες 

εκτιμήσεις στο Συμβούλιο και την Επιτροπή. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 

 

ΤΙΤΛΟΣ 1- ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11  - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

 

Νέα Θέση 

 

Θέση 1115 Επί συμβάσει προσωπικό 

 

προϋπολογισμός 2004 ΠΣΔΠ Νέο ποσό 

 pm pm 

 

Παρατηρήσεις 

 

Ρυθμίσεις που εφαρμόζονται στο λοιπό προσωπικό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων που 

εγκρίθηκαν στις ... 2004, και ιδίως τα άρθρα 1, 3α και 3β αυτών. 

 


