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1/2005. sz. költségvetésmódosítás

Az Európai Parlament állásfoglalása az Európai Unió 2005-ös pénzügyi évre vonatkozó 1/2005. sz.
költségvetésmódosítás tervezetéről, III. szakasz – Bizottság (6876/2005 — C6-0052/2005 —

2005/2014(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 az Európai Unió 1/2005. sz. előzetes költségvetés-módosítási tervezetére a 2005-ös pénzügyi
évre vonatkozóan, melyet a Bizottság 2005. január 28-án terjesztett elő (COM(2005)0025),

— tekintettel a Tanács által 2005. március 3-án megállapított 1/2005. számú költségvetésmódosítás terve-
zetre (6876/2005 — C6-0052/2005),

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

— tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A6-0047/2005),

A. mivel a 2005. évi költségvetés Bizottságra vonatkozó szakaszát szükséges hozzáigazítani az új Bizottság
kinevezése kapcsán a szolgálatok szervezeti felépítésében végzett módosításokhoz,

B. mivel ezen költségvetésmódosítás tervezetének célja a szükséges technikai, a költségvetés tekintetében
semleges módosítások végrehajtása a 2005. évi költségvetésben,

1. módosítás nélkül elfogadja az 1/2005. sz. költségvetésmódosítás tervezetét;

2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezen állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a többi
érintett intézménynek és szervnek.
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Biogazdálkodás és élelmezés

Az Európai Parlament állásfoglalása a biogazdálkodásra és élelmezésre vonatkozó európai
cselekvési tervről (2004/2202(INI))

Az Európai Parlament,

— tekintettel a Bizottság „Európai biogazdálkodási és élelmezési cselekvési terv” című közleményére
(COM(2004)0415),

— tekintettel a 2001. június 16-i göteborgi Európai Tanács következtetéseire,
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