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Pataisyto biudžeto Nr. 6/2005 projektas  

Europos Parlamento rezoliucija dėl Europos Sąjungos 2005 finansinių metų 

pataisyto biudžeto Nr. 6/2005 projekto (IV skirsnis. Teisingumo Teismas. 

Tarnautojų teismo steigimas) su Tarybos pataisomis (C6-0404/2005 – 

2005/2159(BUD)) 

 

Europos Parlamentas, 

 

– atsižvelgdamas į Europos Bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 272 straipsnio 6 

dalį, 

 

– atsižvelgdamas į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartį, ypač į 

jos 177 straipsnį, 

 

– atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) 

Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo Finansinio 

reglamento1, ypač į jo 37 ir 38 straipsnius, 

 

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2005 finansinių metų bendrąjį biudžetą, 

galutinai patvirtintą 2004 m. gruodžio 16 d.2, 

 

– atsižvelgdamas į Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos 1999 m. gegužės 6 

d. tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžeto vykdymo tvarkos ir biudžeto sudarymo 

procedūros tobulinimo3, 

 

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2005 finansinių metų preliminarų pataisyto 

biudžeto  Nr. 7/2005 projektą, kurį Komisija pateikė 2005 m. rugsėjo 5 d. 

(KOM(2005)0419),  

 

– atsižvelgdamas į Pataisyto biudžeto Nr. 6/2005 projektą, kurį Taryba parengė 

2005 m. spalio 3 d. (12180/2005 – C6-0304/2005),  

 

– atsižvelgdamas į savo 2005 m. spalio 25 d. rezoliuciją dėl Europos Sąjungos 

2005 finansinių metų pataisyto biudžeto Nr. 6/2005 projekto (IV skirsnis. 

Teisingumo Teismas. Tarnautojų teismo steigimas)4, 

 

– atsižvelgdamas į savo 2005 m. spalio 25 d. priimtą Pataisyto biudžeto Nr. 

6/2005 projekto pakeitimą5, 

 

– atsižvelgdamas į tai, kad 2005 m. lapkričio 21 d. Taryba atmetė Parlamento 
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Parlamento ir Tarybos sprendimu 2005/708/EB (OL L 269, 2005 10 14, p. 24). 
4 Priimti tekstai, P6_TA(2005)0392. 
5 Priimti tekstai, P6_TA(2005)0391. 



priimtą Pataisyto biudžeto Nr. 6/2005 projekto pakeitimą (SGS5/13784), 

 

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 69 straipsnį ir IV priedą, 

 

– atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A6-0336/2005), 

 

1. atsižvelgia į antrąjį svarstymą Taryboje;  

 

2. patvirtina per pirmąjį svarstymą priimtą savo sprendimą; 

 

3. paveda Pirmininkui pareikšti, kad Pataisytas biudžetas Nr. 6/2005 galutinai 

patvirtintas, ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos 

oficialiajame leidinyje; 

 

4. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir Teisingumo 

teismui. 

 


