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Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatav finantsmäärus 

Euroopa Parlamendi resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega 

muudetakse määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb Euroopa ühenduste 

üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust (KOM(2005)0181 – KOM(2006)0213 – C6-

0234/2005 – 2005/0090(CNS))     

 

Euroopa Parlament, 

 

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (KOM(2005)0181)1 ja muudetud 

ettepanekut (KOM(2006)0213)2; 

 

 võttes arvesse EÜ asutamislepingu artiklit 279 ja Euratomi asutamislepingu artiklit 183, 

mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C6–0234/2005); 

 

 võttes arvese 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet eelarvedistsipliini 

ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta3; 

 

 võttes arvesse, et nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga uuesti 28. juunil 2006. 

aastal (C6-0207/2006); 

 

 võttes arvesse oma 15. märtsi 2006. aasta4 ja 6. juuli 2006. aasta5 seisukohta, 

 

– võttes arvesse kodukorra artikli 54 lõiget 3 ja artiklit 56; 

 

1. võtab teadmiseks, et komisjon muutis oma ettepanekut järgides EÜ asutamislepingu 

artikli 250 lõiget 2, ning eelkõige seda, et teksti lisati proportsionaalsuse põhimõte, 

suurema läbipaistvuse nõue, kõrvale jäetud osalejate andmekogu ning liikmesriikide 

aastaaruanded, nagu Euroopa Parlament 15. märtsi 2006. aasta hääletuse tulemusel 

nõudis; 

 

2. väljendab heameelt tulemusliku ja tõhusa sisekontrolli põhimõtte, sealhulgas 

aktsepteeritava riskitaseme lisamise üle; 

 

3. kiidab komisjoni 18. mai 2006. aasta muudetud ettepaneku heaks, kui selles võetakse 

arvesse Euroopa Parlamendi muudatusettepanekuid, piiramata siiski Euroopa 

Parlamendi 15. märtsi 2006. aasta ja 6. juuli 2006. aasta seisukohta, mis kehtib 

kitsendamatult; 

 

                                                 
1  ELTs seni avaldamata. 
2  ELTs seni avaldamata. 
3  ELT C 139, 14.6.2006, lk 1. 
4  Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2006)0085. 
5  Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2006)0312. 



4. palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb kõrvale kalduda 

Euroopa Parlamendi poolt heakskiidetud tekstist; 

 

5. juhib tähelepanu 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe 

eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta punktile 45 ning kokkuleppele 

lisatud deklaratsioonile nr 6; palub nõukogul kiita heaks ühise suunise ja algatada 4. 

märtsi 1975. aasta ühisdeklaratsiooni1 alusel lepitusmenetlus; 

 

6. palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui ta kavatseb komisjoni 

ettepanekut oluliselt muuta; 

 

7. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile. 

 

 

                                                 
1  EÜT C 89, 22.4.1975, lk 1. 


