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EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par to, lai noslēgtu Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu un budžeta procedūras 
uzlabošanu
(2006/2028(ACI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā šim lēmumam pievienoto Iestāžu nolīguma projektu par budžeta disciplīnu un 
budžeta procedūras uzlabošanu,

– ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu,

– ņemot vērā Reglamenta 120. panta 1. punktu un Reglamenta VI pielikuma IV nodaļas 
1. un 2. punktu, kā arī XVIII nodaļas 4. punktu,

– ņemot vērā Konstitucionālo jautājumu komitejas ziņojumu (A6-0000/2006),

tā kā

A. Eiropas Parlaments, Padome un Komisija ir veiksmīgi pabeiguši sarunas attiecībā uz 
jaunu Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu un budžeta procedūras uzlabošanu no 
2007. līdz 2013. gadam (turpmāk tekstā „nolīguma projekts”;

B. Budžeta komitejas ziņojumā pozitīvi novērtētas nolīguma projektā norādītās politiskās un 
finanšu iespējas;

C. nolīguma projekts nerada tādus sarežģījumus, ka to nevarētu piemērot primārajiem 
Eiropas Savienības tiesību aktiem, un tajā ir pilnībā ievērotas Parlamenta budžeta 
prerogatīvas;

D. nolīguma projekts nekādā veidā nav pretrunā ar Parlamenta Reglamentu; tomēr varētu 
rasties jautājums par to, vai nebūtu vajadzīgs veikt dažus grozījumus Parlamenta 
Reglamentā, it īpaši Reglamenta IV pielikumā, lai Parlamentam ļautu saskaņā ar 
labākajiem iespējamiem nosacījumiem iesaistīties vairākās īpašās procedūrās, kas 
paredzētas nolīguma projektā; tas it īpaši būtu jautājums, kas attiecas uz procedūrām 
saistībā ar

– budžeta korekcijām liela valsts budžeta deficīta gadījumā,
– finanšu shēmas pārskatīšanu,

– ārkārtas palīdzības rezerves mobilizāciju,
– Eiropas Savienības Solidaritātes fonda mobilizāciju,

– elastīguma instrumenta mobilizāciju,
– Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda mobilizāciju,

– finanšu shēmas korekciju, paredzot ES paplašināšanos,
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1. apstiprina šim lēmumam pievienotā nolīguma projekta tekstu,

2. lūdz Parlamenta atbildīgajai komitejai izpētīt, cik piemēroti būtu grozīt Parlamenta 
Reglamentu, it īpaši tā IV pielikumu, tā lai nodrošinātu saskaņā ar labākajiem 
iespējamiem nosacījumiem Parlamenta līdzdalību īpašās procedūrās, kas paredzētas 
nolīguma projektā;

2. uzdod priekšsēdētājam informēšanas nolūkā nosūtīt šo lēmumu Padomei un Komisijai.


