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Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2005  

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το σχέδιο διορθωτικού 

προϋπολογισμού αριθ. 6/2005 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2005, 

Τμήμα IV - Δικαστήριο - Ίδρυση του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης, όπως 

τροποποιήθηκε από το Συμβούλιο (C6-0404/2005 – 2005/2159(BUD)) 

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και 

συγκεκριμένα το άρθρο 272, παράγραφος 6,  

– έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής 

Ενέργειας, και συγκεκριμένα το άρθρο 177,  

– 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 δε τα άρθρα του 37 και 38, 

– έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό 

έτος 2005, όπως εγκρίθηκε οριστικά στις 16 Δεκεμβρίου 20042, 

– 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 διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 7/2005 της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης για το οικονομικό έτος 2005, το οποίο υπέβαλε η Επιτροπή στις 5 Σεπτεμβρίου 

2005 (COM(2005)0419), 

– έχοντας υπόψη το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2005 που κατάρτισε το 

Συμβούλιο στις 3 Οκτωβρίου 2005 (12180/2005 - C6-0304/2005), 

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 25ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με το σχέδιο 

διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2005 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό 

έτος 2005, Τμήμα IV – Δικαστήριο - Ίδρυση του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης4, 

– έχοντας υπόψη την τροπολογία του, της 25ης Οκτωβρίου 2005, επί του σχεδίου 

διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/20055, 
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24). 
4  Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2005)0392. 
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– έχοντας υπόψη την εκ μέρους του Συμβουλίου απόρριψη, στις 21 Νοεμβρίου 2005, της 

τροπολογίας που ενέκρινε το Κοινοβούλιο επί του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού 

αριθ. 6/2005 (SGS5/13784), 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 69 και το Παράρτημα IV του Κανονισμού του, 

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (Α6-0336/2005), 

1. λαμβάνει υπό σημείωση τη δεύτερη ανάγνωση του Συμβουλίου· 

2. επιβεβαιώνει την απόφασή του που ελήφθη σε πρώτη ανάγνωση· 

3.  αναθέτει στον πρόεδρό του να ανακοινώσει την τελική έγκριση του διορθωτικού 

προϋπολογισμού αριθ. 6/2005 και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή του στην Επίσημη 

Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης· 

4. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην 

Επιτροπή και στο Δικαστήριο. 

 


