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Budžeta grozījuma Nr. 2/2010 projekts: BEREC (Eiropas Elektronisko 

komunikāciju regulatoru iestādes birojs) 

Eiropas Parlamenta 2010. gada 7. septembra rezolūcija par Padomes nostāju par Eiropas 

Savienības 2010. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 2/2010 projektu, III iedaļa – 

Komisija (12583/2010 – C7-0194/2010 – 2010/2046(BUD)) 

 

Eiropas Parlaments, 

– ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 314. pantu, kā arī Eiropas 

Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 106.a 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 2010. gada vispārējo budžetu, ko galīgajā variantā pieņēma 

2009. gada 17. 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 2010. gada budžeta grozījuma Nr. 2/2010 projektu, ko 

Komisija iesniedza 2010. gada 19. martā (COM (2010)0108), 

– ņemot vērā komisāra Janusz Lewandowski 2010. gada 9. jūlija vēstuli priekšsēdētājam 

J. Buzek, 

– ņemot vērā Padomes nostāju attiecībā uz budžeta grozījuma Nr. 2/2010 projektu, ko 

Padome sagatavoja 2010. gada 26. jūlijā (12583/2010 – C7–0194/2010), 

– ņemot vērā Reglamenta 75.b un 75.e pantu, 

– ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu (A7–0240/2010), 

A. tā kā Padomes nostāja attiecībā uz budžeta grozījuma Nr. 2/2010 projektu skar BEREC 

(Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestāde) biroju; 

B. tā kā budžeta grozījuma Nr. 2/2010 projekts ir paredzēts, lai šo korekciju oficiāli iekļautu 

2010. gada budžetā; 

C. tā kā Padome 2010. gada 26. jūlijā pieņēma savu nostāju, 

1. pieņem zināšanai Budžeta grozījuma Nr. 2/2010 projektu; 

                                                 
1  OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp. 
2  OV L 64, 12.3.2010. 
3  OV C 139, 14.6.2006., 1. lpp. 



 

2. apstiprina Padomes nostāju attiecībā uz budžeta grozījuma Nr. 2/2010 projektu bez 

grozījumiem un uzdod priekšsēdētājam paziņot, ka budžeta grozījums Nr. 3/2010 ir 

pieņemts galīgajā variantā, kā arī nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā 

Vēstnesī; 

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai. 


