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P6_TA(2005)0452 

Forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 6/2005  

Europa-Parlamentets beslutning om forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget 

nr. 6/2005 for regnskabsåret 2005, Sektion IV - Domstolen  - Oprettelse af Retten for EU-

personalesager, modificeret af Rådet (C6-0404/2005 - 2005/2159(BUD))  

 

Europa-Parlamentet, 

 

- der henviser til EF-traktaten, særlig artikel 272, stk. 6, 

 

- der henviser til Euratom-traktaten, særlig artikel 177, 

 

- der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af den 25. juni 2002 om 

finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget1, særlig 

artikel 37 og 38, 

 

- der henviser til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2005, 

endeligt vedtaget den 16. december 20042, 

 

- der henviser til den interinstitutionelle aftale af 6. maj 1999 mellem Europa-Parlamentet, 

Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forbedring af budgetproceduren3, 

 

- der henviser til det foreløbige forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 

7/2005 for regnskabsåret 2005, forelagt af Kommissionen den 5. september 2005 

(KOM(2005)0419), 

 

- der henviser til forslaget til ændringsbudget nr. 6/2005, vedtaget af Rådet den 3. oktober 

2005 (12180/2005 - C6-0304/2005), 

 

- der henviser til sin beslutning af 25. oktober 2005 om forslag til Den Europæiske Unions 

ændringsbudget nr. 6/2005 for regnskabsåret 2005, Sektion IV - Domstolen - Oprettelse 

af Retten for EU-personalesager4, 

 

- der henviser til sin ændring af 25. oktober 2005 til forslag til ændringsbudget nr. 6/20055, 

 

- der henviser til Rådets forkastelse den 21. november 2005 af Parlamentets ændring til 

forslag til ændringsbudget nr. 6/2005 (SGS5/13784), 

 

- der henviser til forretningsordenens artikel 69 og bilag IV, 

 

- der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A6-0336/2005), 

                                                 
1  EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1. 
2  EUT L 60 af 8.3.2005, s. 1. 
3  EFT C 172 af 18.6.1999, s. 1. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse 

2005/708/EF (EUT L 269 af 14.10.2005, s. 24). 
4  Vedtagne tekster, P6_TA(2005)0392. 
5  Vedtagne tekster, P6_TA(2005)0391. 
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1. tager Rådets andenbehandling til efterretning; 

 

2. bekræfter sin vedtagelse fra førstebehandlingen; 

 

3. pålægger sin formand at bekendtgøre, at Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 

6/2005 er endeligt vedtaget, og drage omsorg for, at det offentliggøres i Den Europæiske 

Unions Tidende; 

 

4. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og Domstolen. 

 

 


