
38. megjegyzi, hogy számos általa fontosnak tartott területen (regionális és kisebbségi nyelvek, sport,
kulturális együttműködés) véget érnek az előkészítő intézkedések; megjegyzi továbbá, hogy ezek közül
néhány területen az Európai Unió Alkotmányának tervezete az alapszerződéseknek megfelelő alapot fog
biztosítani a jövőbeli közösségi intézkedésekre; felkéri a Bizottságot, hogy fejtse ki, milyen intézkedéseket
tervez e területeken az Alkotmány hatályba lépése előtt;

39. utasítja elnökét, hogy az általános költségvetési tervezet III. szakaszához fűzött módosításaival és
javasolt módosításokkal együtt továbbítsa ezen állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a
többi érintett intézménynek és szervnek.

P6_TA(2004)0039

Általános költségvetési terv 2005: egyéb szakaszok

Európai parlamenti állásfoglalás az Európai Unió 2005-ös pénzügyi évre vonatkozó általános költ-
ségvetési tervezetéről, I. szakasz – Európai Parlament, II. szakasz – Tanács, IV. szakasz – Bíróság,
V. szakasz – Számvevőszék, VI. szakasz – Európai Gazdasági és Szociális Bizottság, VII. szakasz –

Régiók Bizottsága, VIII (A) szakasz – Európai ombudsman, VIII (B) szakasz – Európai adatvédelmi
biztos (C6-0123/2004 — 2004/2002(BUD))

Az Európai Parlament,

— tekintettel az EK-Szerződés 272. cikkére,

— tekintettel az Európai Közösségek saját forrásainak rendszeréről szóló, 2000. szeptember 29-i
2000/597/EK, Euratom tanácsi határozatra (1),

— tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemre és a költ-
ségvetési eljárás javítására vonatkozó, 1999. május 6-i intézményközi megállapodásra (2),

— tekintettel 2004. február 26-i, a 2005-ös költségvetési eljárás során a II., IV., V., VI., VII., VIII (A) és
VIII (B) szakaszra, valamint az Európai Parlament előzetes előirányzat-tervezetére (I. szakasz) vonatkozó
iránymutatásokról szóló állásfoglalására (3),

— tekintettel 2004. április 22-i, a 2005-ös pénzügyi évre tervezett bevételekről és kiadásokról szóló állás-
foglalására (2004/2007(BUD)) (4),

— tekintettel a Bizottság által 2004. április 28-án előterjesztett, az Európai Uniónak a 2005-ös pénzügyi
évre vonatkozó előzetes általános költségvetési tervezetére (COM(2004)0350),

— tekintettel a Tanács által 2004. július 19-én jóváhagyott, az Európai Uniónak a 2005-ös pénzügyi évre
vonatkozó általános költségvetési tervezetére (C6-0123/2004),

— tekintettel eljárási szabályzatának 69. cikkére és IV. mellékletére,

— tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére, valamint a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság, és az
Alkotmányügyi Bizottság véleményére (A6-0020/2004),

A. mivel a jelenlegi pénzügyi terv a 2005-ös pénzügyi évre az 5. címsor (Igazgatási kiadások) felső határát
2005-ös árakon 6 360 millió euróban állapította meg,

B. mivel a Bizottság által előterjesztett 2005-ös előzetes költségvetési tervezet (EKT) a pénzügyi terv 5. cím-
sorának felső határa alatt nem hagyott mozgásteret,

C. mivel a Tanács költségvetési tervezete mintegy 51,9 millió eurós keretet hagyott a 2005-ös pénzügyi
évre szóló pénzügyi terv 5. címsorának felső határa alatt,

(1) HL L 253., 2000.10.7., 42. o.
(2) HL C 172., 1999.6.18., 1. o., Az Európai Parlament és a Tanács 2003/429/EK határozatával (HL L 147., 2003.6.14.,

25. o.) módosított megállapodás.
(3) Elfogadott szövegek, P5_TA(2004)0118.
(4) Elfogadott szövegek, P5_TA(2004)0370.
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Általános keretek

1. megismétli, hogy elkötelezte magát amellett, hogy az európai intézmények számára a bővítéssel kap-
csolatos szükségletek kielégítéséhez a megfelelő eszközöket rendelkezésre bocsássa és megfelelő működésü-
ket biztosítsa; kész az intézmények által a bővítéssel közvetlenül vagy közvetetten felmerülő szükségletek
kielégítésére kért, indokolt számú új álláshelyet létrehozni, valamint végrehajtani az új költségvetési rendele-
tet és az új személyzeti szabályzatot,

2. úgy véli, hogy a bővítéssel kapcsolatosan szükségessé váló álláshelyek többségét legkésőbb a 2005-ös
költségvetés fedezi majd, és ezért az előirányzatoknak 2006-ban csak megfelelően indokolt esetben szabad
növekedniük,

3. úgy látja, hogy az intézményeknek költségvetési igényeik tekintetében a tevékenység alapú megközelí-
tést kell alkalmazniuk, és csak a tevékenységek indokolt bővítése vezethet további finanszírozásra és álláshe-
lyekre vonatkozó igényekhez; reméli, hogy az intézményközi együttműködés nagyobb költség-haszon arányt
és lehetőség szerint megtakarításokat eredményez majd; ösztönzi az intézményeket, hogy igazgatási struktú-
rájukat ebben a tekintetben továbbfejlesszék, az új technológiákat jobban használják ki és az emberi erőfor-
rások elsődleges forrásaként új álláshelyek iránti kérelmek helyett előbb az átszervezést alkalmazzák,

4. támogatja, hogy az 5. címsor (Igazgatási kiadások) felső határa alatt jelentős keret maradjon, de ebben
a szakaszban a korlátozott keretek mellett kénytelen dönteni; javasolja, hogy a Tanács által az egyéb intéz-
mények költségvetésének első olvasata során elvont 15 millió euróból mintegy 10 millió eurót visszaállítsa-
nak,

5. felkéri az intézményeket, hogy 2004. november 15-ig jelentsék a költségvetési hatóságnak a további
megtakarítási, átprogramozási és az előirányzatok kiigazítását érintő lehetőségeket annak érdekében, hogy az
5. címsorban jelentősebb keretet hozhasson létre,

6. reméli, hogy a hamarosan megjelenő Eurostat-adatok alapján az európai intézmények tisztviselőinek
bérkiigazítása az előirányzottnál kisebb hatással lesz a 2005-ös általános költségvetés igazgatási kiadásaira; a
tisztviselők bérének előirányzatát a második olvasatban ennek megfelelően ki fogja igazítani,

7. hangsúlyozza, hogy a költségvetés egyes szakaszainak megjegyzéseiben tett hivatkozások a régi sze-
mélyzeti szabályzatra vonatkoznak, azonban minden ilyen hivatkozást a jelenlegi, 2004. május 1-jén
hatályba lépett személyzeti szabályzatra vonatkozónak kell tekinteni,

I. szakasz – Európai Parlament

8. tudomásul veszi azon költségvetési határozatot, hogy 2005-re a Parlament költségvetésének általános
szintjét 1272 millió euróban határozzák meg, ami az 5. címsorra vonatkozó felső határ 20%-ának felel meg;
nehezményezi, hogy a 2004-es költségvetésben 10%-nak megfelelő összeget nem az előirányzott célnak
megfelelően költhettek el,

9. kéri, hogy a 20. fejezetben (Ingatlanbefektetések, épületbérlés és járulékos költségek) tervezett bevételt
egyértelműen tüntessék fel az 5. címben (Az intézmények igazgatási tevékenységéből származó, azaz az
épületek bérbeadásával kapcsolatos bevételek) vagy a 90. fejezetben (Egyéb bevételek) a Parlament költségve-
tésének még jobb átláthatósága érdekében,

10. megismétli, hogy támogatja a képviselők statútumát; ugyanakkor úgy látja, hogy még a tárgyalások
gyors lezárása esetében is a képviselők statútuma hatályba lépése és alkalmazása legkorábban 2005 végére
történhet meg, ezért támogatja, hogy a Parlament költségvetésében a képviselők jogállásáról szóló szabály-
zatra vonatkozóan egy jelképes tételt tartsanak fenn,

11. aggodalommal veszi tudomásul, hogy a brüsszeli D4/D5 épületekre vonatkozó projekt pénzügyi fel-
tételeiről még nem született végleges megállapodás a belga hatóságokkal; rámutat, hogy a Költségvetési
Bizottság azonban úgy döntött, hogy bizonyos feltételek mellett nem emel kifogást a költségvetési rendelet
179. cikkének (3) bekezdése értelmében az építtetővel kötendő szerződés aláírása kapcsán; becslése szerint
2005-ben rendelkezésre állhat előirányzat a D4 és D5 épületek bérleti szerződésére vonatkozó előlegkifize-
tésekre az esetleges 2004-es tőkeinjekción túlmenően;
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12. úgy határozott, hogy a 3910. tételben (titkársági juttatás) szereplő előirányzatból 17,5 millió eurót a
tartalékba helyez mindaddig, amíg az Elnökség a megnövelt összeg figyelembevétele érdekében tisztázza a
titkársági juttatás felhasználására vonatkozó belső szabályokat,

13. úgy határozott, hogy rendelkezésre bocsátja az alábbi, létszámtervet érintő intézkedések számára
szükséges előirányzatokat:

— a tervezetben létrehozott 140, bővítéssel kapcsolatos álláshelynek (83 A*5, 3 B*3, 54 C*1) megfelelő
előirányzat beiktatása,

— 55 bővítéssel kapcsolatos álláshely (30 A*12, 10 A*9, 15 A*7) magasabb kategóriába sorolása szakkép-
zettebb tisztviselők felvétele érdekében, elsősorban a fordítási osztályvezetők és a külső irodák vezetői
számára,

— 39 álláshely (13 A*5, 18 B*3, 8 C*1) létrehozása a titkárságon, elsősorban az új költségvetési rendelettel,
az új személyzeti szabályzattal és az európai parlamenti képviselők juttatásainak kezelésével kapcsolatos
szükségletek kielégítése érdekében,

— 19 „átmeneti” álláshely (4 A*12, 2 A*11, 1 A*10, 4 B*10, 1 B*8, 2 B*7, 1 B*6, 4 C*6) létrehozása a
titkárságon annak érdekében, hogy képviselőcsoportok mintegy 125, hosszú ideje ideiglenes státuszú
alkalmazottja a jelenlegi parlamenti ciklus idejére véglegesített státuszt kapjon,

— 37 ideiglenes álláshely (1 A*14, 6 A*5, 14 B*3, 16 C*1) létrehozása a képviselőcsoportok számára és
9 ideiglenes álláshely (1 A*5, 8 C*1) létrehozása a független képviselők számára,

— 420 magasabb kategóriába sorolás (25 A*12-ből A*13-ba, 38 A*10-ből A*11-be, 64 A*8-ból A*9-be,
8 A*7-ből A*8-ba, 14 B*10-ből B*11-be, 6 B*9-ből B*10-be, 27 B*8-ból B*9-be, 10 B*7-ből B*8-ba,
4 B*5-ből B*6-ba, 42 C*6-ból C*7-be, 70 C*5-ből C*6-ba, 55 C*4-ből C*5-be, 10 C*3-ból C*4-be,
9 D*4-ből D*5-be, 24 D*3-ból D*4-be, 14 D*2-ből D*3-ba) engedélyezése a titkárságon az állandó
alkalmazottak, és 4 magasabb kategóriába sorolás (1 C*4-ből C*5-be és 3 A* 10-ből A*11-be) engedé-
lyezése az ideiglenes alkalmazottak számára, valamint 57 magasabb kategóriába sorolás (8 A*12-ből
A*13-ba, 1 A*11-ből A*13-ba, 6 A*11-ből A*12-be, 3 A*10-ből A*11-be, 1 A*8-ból A*10-be, 7 A*8-
ból A*9-be, 5 A*5-ből A*9-be, 7 B*10-ből B*11-be, 1 B*8-ból B*9-be, 1 B*7-ből B*8-ba, 2 B*6-ból B*7-
be, 1 B*5-ből B*6-ba, 2 B*3-ból B*4-be, 9 C*6-ból C*7-be, 1 C*5-ből C*6-ba, 1 C*4-ből C*5-be, 1 C*2-
ből C*3-ba) a képviselőcsoportok ideiglenes alkalmazottai számára a személyzeti előmenetel-tervezési
rendszer alkalmazása érdekében,

— 144 magasabb kategóriába sorolás (94 C*2-ből C*4-be, 50 D*4-ből és D*3-ból C*4-be) engedélyezése
azon belső eljárásnak megfelelően, amely megengedi a korábbi D kategóriába tartozó tisztviselőknek az
új, C* kategóriába való átsorolását,

— 7 álláshely (3 B*3 és 4 C*1) felszabadítása a tartalékból a Biztonsági Részleg számára a főtitkár jelentése
alapján,

— 1 állandó A*5 és két ideiglenes A*5 álláshely (I. és VII. főigazgatóság) tartalékba helyezése addig, amíg
az Europarl-projektben érintett főigazgatóságok feladatkörei nem tisztázódnak,

— 3 álláshely átvezetése a Bizottsághoz (az Európai Közigazgatási Iskola létrehozásával kapcsolatban 1 A*5
álláshely, 2 C*1 álláshely pedig az egészségbiztosítási kifizetések osztályára),

— a bővítés előkészítésére létrehozott 4 ideiglenes álláshely (2 A*8 és 2 C*2) törlése,

— 2 ideiglenes álláshely állandó álláshellyé való átalakítása (1 A*7 az Esélyegyenlőségi Osztály, 1 C*5 pedig
az Utazási Iroda számára),

— 17 ad personam előléptetés (10 D*4-ből C*5-be, 2 C*6-ból B*7-be, 4 B*10-ből B*11-be és 1 A*15-ből
A*16-ba) engedélyezése a titkárságon és 1 ad personam előléptetés engedélyezése az egyik képviselő-
csoportnál,

14. üdvözli a 29 (7 A*, 6 B*, 6 C* és 10 D*) álláshely a nettó törlését a titkárság létszámtervéből és
2 (2 B*) álláshely törlését a képviselőcsoportok titkárságának létszámtervéből a különleges, korengedményes
nyugdíjazási rendszerrel kapcsolatos költségvetési semlegesség biztosítása érdekében,

15. úgy határozott, hogy a képviselők nyugdíját kiigazítja és az előirányzatot 439 000 euróval csökkenti,
mivel kevesebb egykori európai parlamenti képviselő jogosult nyugdíjra, mint ahogyan azt előzetesen jelez-
ték,

16. úgy határozott, hogy 400 000 eurót iktat be a 1820. tételbe (Összevont szakmai továbbképzés, átkép-
zés és az alkalmazottak tájékoztatása) és 200 000 eurót a 1301. tételbe (Kiküldetési költségek) a Parlament új
szakképzési politikája számára,

17. úgy határozott, hogy az IT-kiadásokat a 2100. tétel előirányzatainak (Berendezések és szoftverek
beszerzése, szervízelése és karbantartása, valamint kapcsolódó munkák) 620 000 euróval történő csökkenté-
sével és a 2102. tétel (Külső szolgáltatás igénybevétele a szoftverrendszerek működtetésével, fejlesztésével és
karbantartásával kapcsolatban) előirányzatainak 400 000 euróval történő megemelésével igazítja ki,
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18. úgy határozott, hogy a 3700. tételbe (Különböző szervezési költségek) 110 000 eurót iktat be azon
költségtérítésnek megfelelően, amelyet a Parlament költségvetése fedez az AKCS-országok WTO-val kapcso-
latos üléseken részt vevő hat képviselője útiköltségeit és napidíjait, és a jelenlévő európai parlamenti képvi-
selők szervezési kiadásait illetően,

19. emlékeztet arra, hogy stratégiai jelentősége van, a Parlament és az európai polgárok egymáshoz köze-
lebbkerülésének, hogy a látogatói program e tekintetben döntő szerepet játszik, és ezért biztosítani kell,
hogy az arányban álljon a távolsággal és a közlekedési feltételekkel, amint ezt az Európai Parlamentnek a
2002-es költségvetésről szóló 2001. október 25-i állásfoglalása (1) leszögezte; rámutat, hogy nominális érte-
lemben az egy látogatóra jutó támogatás 1999 óta nem változott; úgy határozott, hogy a 2723. tételbe
(Látogatócsoportok szervezése és fogadása, Euroscola-programok és harmadik országbeli véleményformálók-
nak szóló meghívások) 500 000 eurót iktat be,

20. kész egy új, 2727. tételt létrehozni egy jelképes összeggel az Európai Alkotmányról szóló szerződés
tervezetével kapcsolatos tájékoztató kampány számára; reméli, hogy az Elnökség 2005. február végéig költ-
ségbecsléssel ellátott javaslatot nyújt be e kampány kivitelezésére vonatkozóan,

21. felkéri az Elnökséget, hogy tegyen lépéseket a plenáris ülés egy speciális szerveren való tárolása és
valamennyi nyelven való tolmácsolása on-line, internetes hozzáférhetősége érdekében a hagyományos „szi-
várvány” változat alternatívájaként,

II. szakasz – Tanács

22. hangsúlyozza, hogy a Tanács 2005-ös költségvetése a 2004-es szinthez képest 4,9%-kal bővül, és így
átlagosan nagyobb arányban növekszik, mint az 5. címsor (3,2%); tudomásul veszi, hogy az emelkedésből
mintegy 8 millió euró egy polgári/katonai egység létrehozásával, egy a SHAPE-en belüli kis EU-egység lét-
rehozásával, és egy az európai védelmi és biztonsági politikával foglalkozó operatív központtal kapcsolatos,

23. ugyanakkor úgy határozott, hogy az igazgatási kiadások tekintetében nem módosítja a II. szakaszt;
tudomásul veszi, hogy a Tanács jóváhagyta 119 új álláshely létrehozását (2 A*12, 13 A*7, 13 A*6, 11 A*5,
33 B*3, 47 C*1),

24. felhívja a Tanácsot, hogy költségvetési eljárásának átláthatóságát javítsa és költségvetése számára
önként állapítson meg egy felső határt; reméli, hogy a Tanács a tervezetét az összes többi intézménnyel
egyidejűleg elfogadja, és az EKT-be foglalandó tervezetet a Bizottsághoz továbbítja; felhívja a Tanácsot,
hogy saját és a többi intézmény költségvetési szükségleteinek felmérésekor a költségvetési szigornak meg-
felelően járjon el,

Egyéb intézmények

25. létrehozta az intézmények által igényelt új álláshelyek többségét a bővítéssel kapcsolatban felmerült
igények kielégítésére; különösen a bérek vonatkozásában, alacsonyabb átalány csökkentési arányok bevezeté-
sével növelte az előirányzatokat annak érdekében, hogy lehetővé tegye az új tagállamokból való gyors mun-
kaerő felvételt,

26. felhívja az intézmények figyelmét, hogy új álláshelyek létrehozásakor ragaszkodni kell az új alapbe-
sorolásokhoz annak érdekében, hogy a felvétel során ugyanazon jogokat tudják biztosítani, különösen az új
tagállamokból érkező jelöltek számára; egy sor magasabb besorolású új álláshely létrehozását engedélyezte
az új személyzeti szabályzat hatálybalépése előtti versenyvizsgák alapján való felvételek számára, bizonyos
különleges feladatok figyelembevétele és az intézmények közötti transzferálás lehetővé tétele érdekében;
megismétli, hogy a jogász-nyelvészek jelenlegi általános kezdő besorolása A*7,

27. az intézmények kérésének megfelelően és a Tanács által a költségvetési tervezetben elfogadott módon
jóváhagyja az előmenetellel kapcsolatos magasabb kategóriába sorolásokat a személyzeti szabályzat rendel-
kezései értelmében,

28. 2005-ről 2004-re kívánja előrehozni különösen a bérleti és lízingdíjakat, valamint legkésőbb a máso-
dik olvasat során csökkenteni kívánja a 2005-ös előirányzatokat; az előbbre hozatal lehetővé tétele érdeké-
ben módosításokat nyújtott be,

(1) HL C 112. E, 2002.5.9., 289. o.
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IV. szakasz – Bíróság

29. felhívja a Bíróságot, hogy a rendelkezésére bocsátott előirányzatot hatékony módon használja fel a
hatékonyság növelése és az ítélethozatalhoz szükséges átlagos idő csökkentése céljából,

30. úgy véli, hogy az EK-Szerződés 225a. cikkéről szóló, Nizzában jóváhagyott 16. nyilatkozat alapján
felállítandó bírói testület – amely majd a Közösség és annak alkalmazottai között felmerülő jogvitákban jár
el első fokon – 2005-ös lehetséges létrehozását a Bíróság 2005-ös költségvetésén belül kellene finanszírozni,

31. úgy határozott, hogy előirányzatokat bocsát rendelkezésre az alábbi, létszámtervet érintő intézkedések
számára:

— a Tanács által a költségvetési tervezetben jóváhagyott 10 állandó (1 A*15 és 9 B*3) álláshelyen felül
64 új álláshely (10 A*6, 21 B*3 és 33 C*1) és 2 ideiglenes álláshely létrehozása (1 A*9 és 1 B*5),

— 1 álláshely A*14-ből A*15-ös kategóriába való átsorolása,

32. úgy határozott, hogy a Tanács által a költségvetési tervezetben rendelkezésre bocsátott előirányzato-
kat 5150 000 euróval megemeli,

V. szakasz – Számvevőszék

33. elismeri, hogy a Számvevőszék a szakképzett könyvvizsgálók felvétele tekintetében nehézségekkel
küzd, és ezért egy sor új, A*9 besorolású álláshelyet hozott létre,

34. úgy határozott, hogy előirányzatokat bocsát rendelkezésre az alábbi, létszámtervet érintő intézkedé-
sek számára:

— a Tanács által a költségvetési tervezetben jóváhagyott 19 állandó álláshelyen felül (8 A*9, 8 A*6 és
3 C*1) 22 új állandó álláshely (6 A*9, 6 A*6, 3 B*3 és 7 C*1) és 1 ideiglenes álláshely (1 C*4)
létrehozása,

— 9 állandó álláshely magasabb kategóriába sorolása (1 A*14-ből A*15-be, 5 A*8-ból A*10-be, 2 C*2-ből
C*4-be és 1 C*2-ből C*3-be),

35. úgy határozott, hogy a Tanács által a költségvetési tervezetben rendelkezésre bocsátott előirányzato-
kat 1820 000 euróval megemeli,

36. felhívja a Tanácsot, hogy 2004. december 15-ig írásban indokolja meg, hogy miért nem vette figye-
lembe az Európai Parlament negatív véleményét az Európai Számvevőszék egyik tagjának kinevezésével
kapcsolatban,

VI. szakasz – Európai Gazdasági és Szociális Bizottság

37. az alábbi, létszámtervet érintő intézkedésekről határozott:

— a Tanács által a költségvetési tervezetben jóváhagyott 5 ideiglenes álláshelyen (5 A*5) felül 12 új állandó
álláshely (3 A*5, 1 B*3 és 8 C*1) és 1 ideiglenes álláshely (C*1) létrehozása,

— 1 ideiglenes álláshely A*11-ből A*12-es kategóriába való átsorolása,

— egy ideiglenes álláshely állandó álláshellyé (A*8) alakítása, és két érvényben lévő ideiglenes szerződés
(1 A*8 és 1 B*5) 2005. december 31-ig történő meghosszabbítása,

38. úgy határozott, hogy a 1891. tételbe (Tolmácsolási szolgáltatások) 623 000 eurót iktat be a Közös
Tolmács- és Konferenciaszolgálat (SCIC) által megemelt tarifák ellentételezésére,

39. úgy határozott, hogy a Tanács által a költségvetési tervezetben rendelkezésre bocsátott előirányza-
tokat 1213 000 euróval megemeli,

VII. szakasz – Régiók Bizottsága

40. felhívja a Régiók Bizottságát, hogy intézkedései során koncentráljon a fő feladataira és javítson véle-
ményeinek minőségén; kész biztosítani 2005-re a szükséges emberi erőforrásokat, beleértve egy igazgatói
szintű álláshelyet az igazgatás megerősítése érdekében,
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41. az alábbi, létszámtervet érintő intézkedésekről határozott:

— a Tanács által a költségvetési tervezetben jóváhagyott 3 ideiglenes álláshelyen felül (3 A*5) 14 új állandó
álláshely (1 A*15, 1 A*9, 7 A*6, 2 B*3 és 3 C*1) és 3 ideiglenes álláshely (1 A*6 és 2 C*1) létrehozása,

— egy érvényben lévő ideiglenes szerződés (A*11) 2005. december 31-ig történő meghosszabbítása,

— 3 ideiglenes álláshely állandó álláshellyé (1 C*2 és 2 B*6) alakítása,

42. úgy határozott, hogy a Tanács által a költségvetési tervezetben rendelkezésre bocsátott előirányzato-
kat 937 000 euróval megemeli,

VIII (A) szakasz – Európai ombudsman

43. tudomásul veszi az ombudsmanhoz 2004 során beérkezett panaszok számának jelentős emelkedését,

44. az alábbi, létszámtervet érintő intézkedésekről határozott:

— a Tanács által a költségvetési tervezetben jóváhagyott 4 ideiglenes álláshelyen (3 A*6 és 1 B*4) felül 9 új
ideiglenes álláshely (4 A*6, 2 B*3 és 3 C*1) létrehozása,

45. úgy határozott, hogy a Tanács által a költségvetési tervezetben rendelkezésre bocsátott előirányzato-
kat 390 000 euróval megemeli,

VIII (B) szakasz – Európai adatvédelmi biztos

46. emlékeztet arra, hogy 2005 az európai adatvédelmi biztos tevékenységének első teljes éve lesz,

47. az alábbi, létszámtervet érintő intézkedésekről határozott:

— a Tanács által a költségvetési tervezetben immár jóváhagyott 4 új ideiglenes álláshely (2 A*5, 1 B*4 és
1 C*1) létrehozása,

48. úgy határozott, hogy a Tanács által a költségvetési tervezetben rendelkezésre bocsátott előirányzato-
kat 37 000 euróval megemeli,

49. utasítja elnökét, hogy ezen állásfoglalást az általános költségvetési tervezet I., II., IV, V., VI., VII.,
VII (A) és VIII (B) szakaszának módosításaival együtt továbbítsa a Tanácshoz, a Bizottsághoz és a többi
érintett intézményhez és szervhez.

P6_TA(2004)0040

Bosznia-Hercegovina részére nyújtott pénzügyi támogatás *

Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a Bosznia-Hercegovina részére nyújtott további
makroszintű pénzügyi támogatásról szóló 2002/883/EK határozat módosításáról szóló tanácsi

határozatra irányuló javaslatról (COM(2004)0604 — C6-0145/2004 — 2004/0207(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

— tekintettel a Bizottságnak a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2004)0604) (1),

— tekintettel az az EK-Szerződés 308. cikkére, amelynek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel
(C6-0145/2004),

— tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére és 43. cikke (1) bekezdésére,

— tekintettel a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság jelentésére (A6-0026/2004),

(1) A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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