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Budžeta grozījuma Nr. 8/2008 projekts   

Eiropas Parlamenta 2008. gada 20. novembra rezolūcija par Eiropas Savienības 

2008. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 8/2008 projektu (15765/2008 – C6-0426/2008 – 

2008/2287(BUD)) 

 

Eiropas Parlaments, 

– ņemot vērā EK līguma 272. pantu un Euratom līguma 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 it īpaši tās 37. un 

38. pantu, 

– ņemot vērā Eiropas Savienības 2008. gada vispārējo budžetu, ko galīgajā variantā pieņēma 

2007. gada 13. decembrī2, 

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu 

nolīgumu par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību3, 

– ņemot vērā Eiropas Savienības 2008. gada budžeta grozījuma Nr. 9/2008 provizorisko 

projektu, ko Komisija iesniedza 2008. gada 6. oktobrī (COM(2008)0619), 

– ņemot vērā budžeta grozījuma Nr. 8/2008 projektu, ko Padome sagatavoja 2008. gada 

18. novembrī (15765/2008 – C6-0426/2008), 

– ņemot vērā Reglamenta 69. pantu un IV pielikumu, 

– ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu (A6-0453/2008), 

A. tā kā 2008. finanšu gada vispārējā budžeta grozījuma Nr. 8 projekts attiecas tikai uz Eiropas 

Ekonomikas un sociālo lietu komiteju (EESK) un tajā iekļautas budžeta korekcijas, kas 

radušās tādēļ, ka algu un pensiju palielinājums bija mazāks par to, kuru izmantoja kā 

pamatojumu 2008. finanšu gada provizoriskā budžeta projekta sagatavošanai; 

 

B. tā kā budžeta grozījuma iesniegšana, atjauninot sākotnēji budžeta sagatavošanai izmantotos 

datus, lai nodotu līdzekļus atpakaļ nodokļu maksātājiem, ir atzinīgi vērtējams princips, kaut 

arī šajā gadījumā attiecīgās procedūras izmaksas diemžēl var pārsniegt faktiski 

atmaksājamo naudas summu,  

1. ņem vērā budžeta grozījuma Nr. 9/2008 provizorisko projektu, ar ko par EUR 318 262 

samazina Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2008. gada budžetu (izmaksas) un 

par EUR 48 265 samazina EESK ieņēmumus; 

                                                 
1  OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.   
2  OV L 71, 14.3.2008. 
3  OV C 139, 14.6.2006., 1. lpp. 



2. apstiprina budžeta grozījuma Nr. 8/2008 projektu bez grozījumiem; 

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai. 


