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6/2005. sz. költségvetés-módosítási tervezet

Az Európai Parlament állásfoglalása az Európai Unió 2005-ös pénzügyi évre vonatkozó, 6/2005. sz.
költségvetés-módosítási tervezetéről, IV. szakasz – Bíróság – a Közszolgálati Törvényszék létreho-

zása (12180/2005 – C6-0304/2005 – 2005/2159(BUD))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 272. cikke (4) bekezdésé-
nek utolsó előtti albekezdésére,

– tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 177. cikkére,

– tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló,
2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 37. és 38. cikkére,

– tekintettel az Európai Unió 2005-ös pénzügyi évre vonatkozó, 2004. december 16-án véglegesen elfo-
gadott általános költségvetésére (2),

– tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a költ-
ségvetési eljárás javításáról szóló, 1999. május 6-i intézményközi megállapodásra (3),

– tekintettel a Bizottság által 2005. szeptember 5-én előterjesztett, az Európai Unió 2005-ös pénzügyi
évre vonatkozó, 7/2005. sz. költségvetés-módosítási előzetes tervezetére (COM(2005)0419),

– tekintettel a Tanács által 2005. október 3-án megállapított 6/2005. sz. költségvetés-módosítási terve-
zetre (12180/2005 – C6-0304/2005),

– tekintettel eljárási szabályzata 69. cikkére és IV. mellékletére,

– tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A6-0306/2005),

A. mivel a Tanács úgy határozott, hogy létrehozza a Közszolgálati Törvényszéket;

B. mivel a Közszolgálati Törvényszék működése megkezdésének időpontját 2005-re előrehozták,

1. úgy dönt, hogy a 7/2005. sz. költségvetés-módosítási előzetes tervezetben a Közszolgálati Törvényszék
számára kért valamennyi álláshelyet megteremti, és a 6/2005. sz. költségvetés-módosítási előzetes tervezet-
ben az előirányzatokat ennek megfelelően kiigazítja;

2. jóváhagyja a Tanács 6/2005. sz. költségvetés-módosítási tervezetét annak módosított formájában;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást, valamint a 6/2005. sz. költségvetés-módosítás
tervezetére vonatkozó módosításokat a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Bíróságnak.
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