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Paranduseelarve nr 6/2005 

Euroopa Parlamendi resolutsioon Euroopa Liidu 2005. eelarveaasta paranduseelarve nr 

6/2005 projekti kohta, IV jagu – Euroopa Kohus – Avaliku teenistuse kohtu asutamine, 

nõukogu poolt muudetud (C6-0404/2005 – 2005/2159(BUD)) 

 

Euroopa Parlament, 

 

– võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut ja eelkõige selle artikli 272 lõiget 6; 

 

– võttes arvesse Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingut ja eelkõige selle 

artiklit 177; 

 

– võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis 

käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust1, ja eelkõige 

selle artikleid 37 ja 38; 

 

– võttes arvesse Euroopa Liidu 2005. aasta üldeelarvet, mis võeti lõplikult vastu 

16. detsembril 20042; 

 

– võttes arvesse 6. mail 1999. aastal Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel 

sõlmitud institutsioonidevahelist kokkulepet eelarvemenetluse parandamise ja 

eelarvedistsipliini kohta3; 

 

– võttes arvesse komisjoni poolt 5. septembril 2005 esitatud Euroopa Liidu 2005. 

eelarveaasta paranduseelarve nr  7/2005 esialgset projekti (KOM(2005)0419); 

 

– võttes arvesse nõukogu poolt 3. oktoobril 2005 koostatud paranduseelarve nr 6/2005 

projekti (12180/2005 – C6-0304/2005); 

 

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi 25. oktoobri 2005. aasta resolutsiooni Euroopa Liidu 

2005. eelarveaasta paranduseelarve nr 6/2005 projekti kohta, IV jagu – Euroopa Kohus 

– Avaliku teenistuse kohtu asutamine4; 

 

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi 25. oktoobri 2005. aasta paranduseelarve nr 6/2005 

projekti muudatusettepanekut5;  

 

– võttes arvesse, et nõukogu lükkas 21. novembril 2005 tagasi Euroopa Parlamendi poolt 

vastu võetud paranduseelarve nr 6/2005 projekti muudatusettepaneku (SGS5/13784); 

 

– võttes arvesse kodukorra artiklit 69 ja IV lisa; 

                                                 
1  EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1. 
2  ELT L 60, 8.3.2005, lk 1. 
3  EÜT C 172, 18.6.1999, lk 1. Kokkulepet on viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

otsusega 2005/708/EÜ (ELT L 269, 14.10.2005, lk 24). 
4  Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2005)0392. 
5  Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2005)0391. 



 

– võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit (A6-0336/2005), 

 

1. võtab arvesse nõukogu teist lugemist; 

 

2. kinnitab esimesel lugemisel vastu võetud Euroopa Parlamendi otsuse; 

 

3. teeb presidendile ülesandeks kuulutada paranduseelarve nr 6/2005 lõplikult vastu 

võetuks ja korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas; 

 

4. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile ja 

Euroopa Kohtule. 


