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Az Európai Parlament költségvetésmódosítással kapcsolatos becslései (2005)

Az Európai Parlament állásfoglalása az Európai Unió 2005-ös költségvetési évre vonatkozó
költségvetés módosításával kapcsolatos becsléseiről (bérkorrekció) (2005/2034(BUD))

Az Európai Parlament,

— tekintettel az EK-Szerződés 272. cikkére és az Euratom-Szerződés 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 eljárási szabályzata 69. cikkére és IV. mellékletére,

— tekintettel az Elnökség által 2005. március 7-én elfogadott előzetes költségvetési becslésekre,

— tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A6-0048/2005),

A. mivel a személyzet 2004-es bérkorrekciója a vártnál alacsonyabb volt,

B. mivel a költségvetési hatóság kérte, hogy az intézmények nyújtsanak be becsléseket igazgatási költsé-
geiknek a bérkorrekció végett történő kiigazítása céljából,

C. mivel a Parlament 2005-ös költségvetésében az épületekkel kapcsolatos pénzügyi igények az előre jel-
zettnél alacsonyabbak,

1. elfogadja a 2005. március 10-i elfogadott szövegekhez csatolt becsléseket a 2005-ös pénzügyi évre
vonatkozó költségvetésmódosítás céljából, hogy figyelembe vegye a személyzet fizetésének és nyugdíjának
a vártnál alacsonyabb kiigazítását 2004-ben;

2. tudomásul veszi, hogy a Parlament 2005-ös költségvetésében többlet állhat fenn; felkéri főtitkárát,
hogy 2005. júliusában ismételten vizsgálja felül a helyzetet, és szükség esetén terjesszen elő az Elnökségnek
a költségvetés módosítására vonatkozó előzetes becslési tervezetre irányuló javaslatot az előirányzatok év
végén történő törlésének elkerülése érdekében;

3. felkéri főtitkárát, hogy terjesszen elő javaslatot a Parlament ingatlanpolitikája hosszú távú tervezésének
felülvizsgálatáról;

4. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezen állásfoglalást és a 2005. március 10-i, csütörtöki elfogadott
szövegekhez csatolt becsléseket a Tanácsnak és a Bizottságnak.
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