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Budžeta grozījumu projekts Nr. 6/2005  

Eiropas Parlamenta rezolūcija par Eiropas Savienības 2005. finanšu gada budžeta 

grozījumu projektu Nr. 6/2005, IV iedaļa – Kopienu Tiesa - Civildienesta tiesas izveide, kā 

to grozījusi Padome (C6-0404/2005 – 2005/2159(BUD)) 

 

Eiropas Parlaments, 

– ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 272. panta 6. punktu, 

– ņemot vērā Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 177. pantu, 

– ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par 

Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam1, un jo īpaši tās 37. un 

38. pantu, 

– ņemot vērā Eiropas Savienības vispārējo budžetu 2005. finanšu gadam, kā tas galīgajā 

variantā ir pieņemts 2004. gada 16. decembrī2
, 

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 1999. gada 6. maija Iestāžu 

nolīgumu par budžeta disciplīnu un budžeta procedūras uzlabošanu3, 

– ņemot vērā grozīto Eiropas Savienības 2005. finanšu gada budžeta grozījumu projektu 

Nr. 7/2005, kuru Komisija ir iesniegusi 2005. gada 5. septembrī (KOM(2005) 0419), 

– ņemot vērā grozīto budžeta projektu Nr. 6/2005, kuru Padome sagatavoja 2005. gada 

3. oktobrī (12180/2005 - C6-0304/2005), 

– ņemot vērā 2005. gada 25. oktobra rezolūciju par Eiropas Savienības 2005. gada finanšu 

gada budžeta grozījuma Nr. 6/2005 projektu — IV iedaļa – Kopienu Tiesa – Civildienesta 

tiesas izveide4, 

– ņemot vērā tā 2005. gada 25. oktobra grozījumus grozītajā budžeta projektā Nr. 6/2005,5 

– ņemot vērā to, ka 2005. gada 21. novembrī Padome noraidīja Parlamenta pieņemto grozītā 

budžeta projekta Nr. 6/2005  grozījumu (SGS5/13784),  

– ņemot vērā Reglamenta 69. pantu un tā IV pielikumu, 

– ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu (A6-0336/2005), 

                                                 
1 OV L 248, 16.9.2002, 1.lpp. 
2 OV L 60, 8.3.2005, 1.lpp. 
3 OV C 172, 18.6.1999, 1.lpp. Nolīgumā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un 

Padomes Lēmumu 2005/708/EK (OV L 269, 14.10.2005., 24. lpp.). 
4 Pieņemtie teksti, P6_TA(2005)0392. 
5 Pieņemtie teksti, P6_TA(2005)0391. 



 

1. ņem vērā Padomes otro lasījumu; 

2. apstiprina pirmajā lasījumā pieņemto lēmumu; 

3. uzdod priekšsēdētājam paziņot, ka budžets grozījums Nr. 6/2005 beidzot ir pieņemts un 

organizēt tā publicēšanu „Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī”, 

4. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai un Kopienu Tiesai. 


