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Ontwerp van gewijzigde begroting 6/2005 

Resolutie van het Europees Parlement over het ontwerp van gewijzigde begroting 

nr. 6/2005 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2005, Afdeling IV - Hof van 

Justitie - Instelling van het Gerecht voor Ambtenarenzaken, zoals gewijzigd door de Raad 

(C6-0404/2005 – 2005/2159(BUD)) 

 

Het Europees Parlement, 

– gelet op artikel 272, lid 6 van het EG-Verdrag, 

– gelet op artikel 177 van het Euratom-Verdrag, 

– gelet op Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad van 25 juni 2002 houdende 

het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese 

Gemeenschappen1, en met name op de artikelen 37 en 38 daarvan, 

– gezien de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2005, definitief 

vastgesteld op 16 december 20042, 

– gelet op het Interinstitutioneel Akkoord van 6 mei 1999 tussen het Europees Parlement, 

de Raad en de Commissie over de begrotingsdiscipline en de verbetering van de 

begrotingsprocedure3, 

– gezien het voorontwerp van gewijzigde begroting nr. 6/2005 van de Europese Unie voor het 

begrotingsjaar 2005, ingediend door de Commissie op 5 september 2005 

(COM(2005)0419), 

– gezien het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 6/2005, opgesteld door de Raad op 

3 oktober 2005 (12180/2005 – C6-0304/2005), 

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 25 oktober 2005 over het ontwerp van gewijzigde 

begroting nr. 6/2005 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2005, Afdeling IV - Hof 

van Justitie - Oprichting van het Gerecht voor Ambtenarenzaken4, 

– gezien zijn amendement van 25 oktober 2005 op het ontwerp van gewijzigde begroting 

nr. 6/20055, 

– gezien de verwerping door de Raad van 21 november 2005 van het door het Parlement 

aangenomen amendement op het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 6/2005 

(SGS5/13784), 

                                                 
1 PB L 248 van 16.9.2002, blz. 1. 
2 PB L 60 van 8.3.2005, blz. 1. 
3 PB C 172 van 18.6.1999, blz. 1. Akkoord gewijzigd bij Besluit 2005/708/EG (PB L 269 van 

14.10.2005, blz. 24). 
4 Aangenomen teksten, P6_TA(2005)0392. 
5 Aangenomen teksten, P6_TA(2005)0391. 



– gelet op artikel 69 en Bijlage IV van zijn Reglement, 

– gezien het verslag van de Begrotingscommissie (A6-0336/2005), 

1. neemt kennis van de tweede lezing van de Raad; 

2. bevestigt zijn in eerste lezing genomen besluit; 

3. verzoekt zijn Voorzitter te verklaren dat de Gewijzigde begroting nr. 6/2005 definitief is 

aangenomen en te zorgen voor de publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese 

Unie; 

4. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en het 

Hof van Justitie. 

 


