
38. Zauważa, że środki przygotowawcze w wielu dziedzinach, do których przywiązuje wagę (wsparcie
dla języków regionalnych i języków mniejszości, sport, współpraca kulturalna) właśnie dobiegają końca;
zauważa również, że niektórym z tych dziedzin projekt Konstytucji Unii Europejskiej da traktatową pod-
stawę prawną do dalszych działań; domaga się od Komisji wyjaśnienia, jakie działania przewiduje ona
w tych obszarach przed wejściem Konstytucji w życie;

39. Zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji wraz z poprawkami
i propozycjami zmian do Sekcji III projektu budżetu ogólnego Radzie, Komisji oraz innym zainteresowanym
instytucjom i organom.

P6_TA(2004)0039

Projekt budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2005 (inne sekcje)

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok
budżetowy 2005, Sekcja I — Parlament Europejski, Sekcja II — Rada, Sekcja IV — Trybunał Spra-
wiedliwości, Sekcja V — Europejski Trybunał Obrachunkowy, Sekcja VI — Europejski Komitet
Ekonomiczno-Społeczny, Sekcja VII — Komitet Regionów, Sekcja VIII (A) — Europejski Rzecznik
Praw Obywatelskich, Sekcja VIII (B) — Europejski Pełnomocnik ds. Ochrony Danych (C6-0123/

2004 — 2004/2002(BUD))

Parlament Europejski,

— uwzględniając art. 272 Traktatu WE,

— uwzględniając decyzję Rady 2000/597/WE, Euratom z dnia 29 września 2000 r. w sprawie systemu
środków własnych Wspólnot Europejskich (1),

— uwzględniając Porozumienie Międzyinstytucjonalne z dnia 6 maja 1999 r. pomiędzy Parlamentem Euro-
pejskim, Radą a Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej oraz poprawy procedury budżetowej (2),

— uwzględniając rezolucję z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie wytycznych do Sekcji II, IV, V, VI, VII, VIII
(A) i VIII (B) oraz wstępnych szacunków Parlamentu (Sekcja I) dotyczących procedury budżetowej na
2005 r. (3),

— uwzględniając rezolucję z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie stanu przewidywanych przychodów
i rozchodów Parlamentu Europejskiego na rok budżetowy 2005 (2004/2007(BUD)) (4),

— uwzględniając wstępny projekt budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2005, przedsta-
wiony przez Komisję dnia 28 kwietnia 2004 r. (COM(2004)0350),

— uwzględniając projekt budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2005, sporządzony przez
Radę dnia 19 lipca 2004 r. (C6-0123/2004),

— uwzględniając art. 69 i Załącznik IV Regulaminu,

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej oraz opinie Komisji Handlu Zagranicznego i Komisji
Spraw Konstytucyjnych (A6-0020/2004), a także mając na uwadze, co następuje:

A. obecna perspektywa finansowa ustaliła pułap dla pozycji 5 (Wydatki administracyjne) na rok budże-
towy 2005 w wysokości 6 360 milionów EURO według cen w roku 2005,

B. wstępny projekt budżetu (WPB) na 2005 r., przedstawiony przez Komisję, nie pozostawił marginesu
w stosunku do pułapu pozycji 5 perspektywy finansowej,

C. projekt budżetu Rady pozostawił margines w wysokości około 51,9 miliona EURO poniżej pułapu
pozycji 5 perspektywy finansowej na rok budżetowy 2005,

(1) Dz. U. L 253 z 7.10.2000, str. 42.
(2) Dz. U. C 172 z 18.6.1999, str. 1. Porozumienie zmienione decyzją 2003/429/WE Parlamentu Europejskiego i Rady

(Dz. U. L 147 z 14.6.2003, str. 25).
(3) Teksty przyjęte, P5_TA(2004)0118.
(4) Teksty przyjęte, P5_TA(2004)0370.
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Ramy ogólne

1. Ponownie wyraża swe zaangażowanie w zapewnienie instytucjom europejskim odpowiednich środków
na potrzeby wynikające z rozszerzenia i związane z ich prawidłowym funkcjonowaniem; skłonny jest stwo-
rzyć uzasadnioną liczbę nowych stanowisk, o które zwróciły się instytucje, związanych bezpośrednio lub
pośrednio z potrzebami wynikającymi z rozszerzenia, a także wdrożyć nowe Rozporządzenie Finansowe
oraz Regulamin Pracowniczy;

2. Jest zdania, iż większość niezbędnych stanowisk związanych z rozszerzeniem objęta zostanie budże-
tem najpóźniej na 2005 r., w wyniku czego przyznane środki w roku 2006 wzrastać powinny jedynie
w związku z należycie uzasadnionymi potrzebami;

3. Uważa, iż instytucje powinny przyjąć w swych wnioskach budżetowych podział według rodzajów
działalności i jedynie uzasadnione zwiększenie działań może być podstawą wniosku o dodatkowe fundusze
i stanowiska; oczekuje, iż współpraca międzyinstytucjonalna doprowadzi do poprawy stosunku wydatków
do korzyści, a nawet do oszczędności tam, gdzie będzie to możliwe; zachęca instytucje do dalszej reformy
ich struktury administracyjnej w tym kierunku, lepszego wykorzystania nowych technologii oraz korzystania
z przeniesienia personelu jako sposobu zdobycia nowych pracowników przed złożeniem wniosku o nowe
stanowiska;

4. Popiera pozostawienie znacznego marginesu w stosunku do pułapu pozycji 5 (Wydatki administra-
cyjne), lecz na tym etapie ma obowiązek optować za marginesem ograniczonym; proponuje przywrócenie
około 10 milionów EURO z 15 milionów EURO zredukowanych przez Radę w pierwszym czytaniu budże-
tów innych instytucji;

5. Zwraca się do instytucji o złożenie władzom budżetowym do 15 listopada 2004 r. sprawozdania na
temat możliwości dalszych oszczędności, przeprogramowania i działań przygotowawczych, aby dostosować
przyznawane fundusze w celu zwiększenia marginesu w pozycji 5;

6. Oczekuje, iż zgodnie z nadchodzącymi danymi Eurostat regulacja wynagrodzenia urzędników instytu-
cji europejskich mieć będzie mniejszy wpływ na wydatki administracyjne z budżetu na 2005 r. niż przewi-
dywano; odpowiednio do tego dostosuje przyznawane fundusze na wynagrodzenia urzędników w drugim
czytaniu;

7. Podkreśla, że pewne odniesienia poczynione w uwagach do różnych sekcji budżetu dotyczą poprzed-
niego Regulaminu Pracowniczego, podczas gdy wszystkie takie odniesienia powinny dotyczyć stosownych
postanowień nowego Regulaminu Pracowniczego, który wszedł w życie 1 maja 2004 r.

Sekcja I — Parlament Europejski

8. Zwraca uwagę na decyzję budżetową o określeniu globalnego poziomu budżetu Parlamentu na 2005
r. na kwotę 1,272 mld EURO, co odpowiada 20% pułapu pozycji 5; ubolewa jednakże nad tym, że 10%
środków przewidzianych w budżecie na rok 2004 nie mogło zostać wykorzystane.

9. Domaga się, aby w celu osiągnięcia większej przejrzystości budżetu PE dochody wykazane w rozdziale
20 (Inwestycje w nieruchomości, wynajem budynków i związane z tym koszty) zostały wyraźnie wskazane
w tytule 5 (Dochody osiągnięte z działań administracyjnych instytucji, m. in. związane z wynajmem budyn-
ków) lub rozdziale 90 (Dochody różne).

10. Ponownie wyraża poparcie dla Statutu Posła; uważa jednak, że nawet przy szybkim zakończeniu
negocjacji wejście w życie i wdrożenie Statutu Posła może mieć miejsce najwcześniej pod koniec 2005 r.;
dlatego też popiera zachowanie zapisu pro memoriam dla Statutu Posła w budżecie Parlamentu;

11. Zauważa z obawą, iż nie osiągnięto jeszcze ostatecznego porozumienia z władzami belgijskimi
w sprawie ustaleń finansowych dotyczących budowy budynków D4/D5 w Brukseli; wskazuje, iż Komisja
Budżetowa postanowiła mimo wszystko — pod pewnymi warunkami — nie zgłaszać sprzeciwu z art. 179
ust. 3 Rozporządzenia Finansowego odnośnie podpisania kontraktu z firmą budowlaną; ocenia, iż fundusze
z tytułu zaliczki na umowę najmu budynków D4 i D5 mogą być dostępne w roku 2005, obok możliwego
zastrzyku kapitału w roku 2004;
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12. Podjął decyzję o przeznaczeniu 17,5 miliona EURO w budżecie na Pozycję 3910 (Dieta na prowa-
dzenie biura) w rezerwie do czasu wyjaśnienia przez Prezydium przepisów wewnętrznych odnośnie wyko-
rzystania diety, biorąc pod uwagę zwiększenie kwoty;

13. Podjął decyzję o przekazaniu niezbędnych funduszy na następujące działania wynikające z planu
organizacji:

— ujęcie funduszy odpowiadających stworzeniu 140 stanowisk związanych z rozszerzeniem (83 A*5, 3
B*3, 54 C*1) przedstawionym w szacunkach,

— podwyższenie 55 stanowisk związanych z rozszerzeniem (30 A*12, 10 A*9, 15 A*7) w celu zatrudnie-
nia większej liczby wykwalifikowanych urzędników, szczególnie kierowników działów tłumaczeń i biur
zewnętrznych,

— stworzenie 39 stanowisk (13 A*5, 18 B*3, 8 C*1) w Sekretariacie Generalnym, w głównej mierze w celu
spełnienia wymagań związanych z nowym Rozporządzeniem Finansowym, nowym Regulaminem Pra-
cowniczym i zarządzania świadczeniami dla posłów,

— stworzenie 19 stanowisk przejściowych (4 A*12, 2 A*11, 1 A*10, 4 B*10, 1 B*8, 2 B*7, 1 B*6, 4 C*6)
w Sekretariacie Generalnym w celu nadania określonego statusu około 125 długoletnim, tymczasowym
członkom personelu grup politycznych w obecnej kadencji Parlamentu,

— stworzenie 37 stanowisk tymczasowych (1 A*14, 6 A*5, 14 B*3, 16 C*1) w grupach politycznych i 9
stanowisk tymczasowych (1 A*5, 8 C*1) dla posłów niezrzeszonych,

— zatwierdzenie 420 podwyższeń (25 A*12 na A*13, 38 A*10 na A*11, 64 A*8 na A*9, 8 A*7 na A*8,
14 B*10 na B*11, 6 B*9 na B*10, 27 B*8 na B*9, 10 B*7 na B*8, 4 B*5 na B*6, 42 C*6 na C*7, 70 C*5
na C*6, 55 C*4 na C*5, 10 C*3 na C*4, 9 D*4 na D*5, 24 D*3 na D*4, 14 D*2 na D*3) dla personelu
stałego i 4 podwyższeń (1 C*4 na C*5 oraz 3 A*10 na A*11) dla personelu tymczasowego
w Sekretariacie Generalnym, a także 57 podwyższeń (8 A*12 na A*13, 1 A*11 na A*13, 6 A*11 na
A*12, 3 A*10 na A*11, 1 A*8 na A*10, 7 A*8 na A*9, 5 A*5 na A*9, 7 B*10 na B*11, 1 B*8 na B*9, 1
B*7 na B*8, 2 B*6 na B*7, 1 B*5 na B*6, 2 B*3 na B*4, 9 C*6 na C*7, 1 C*5 na C*6, 1 C*4 na C*5, 1
C*2 na C*3) dla personelu tymczasowego w celu wdrożenia systemu planowania kariery zawodowej
personelu,

— zatwierdzenie 144 podwyższeń (94 C*2 na C*4, 50 D*4 oraz D*3 na C*4) w związku z procedurą
wewnętrzną w celu umożliwienia przeniesienia urzędników uprzednio zakwalifikowanych do kategorii
D do nowej kategorii C*,

— zwolnienie 7 stanowisk (3 B*3 oraz 4 C*1) dla Sekcji Bezpieczeństwa z rezerwy, w następstwie spra-
wozdania Sekretarza Generalnego,

— wprowadzenie do rezerwy 1 stałego stanowiska A*5 oraz 2 tymczasowych stanowisk A*5 (DG I i DG
VII) do czasu dokładnego określenia obowiązków dyrektoriatów zaangażowanych w projekt Europarl,

— transfer 3 stanowisk do Komisji (1 A*5 na tworzenie Europejskiej Szkoły Administracji, 2 C*1 do
wydziału płatności składek zdrowotnych),

— likwidację 4 stanowisk tymczasowych (2 A*8 i 2 C*2) stworzonych dla przygotowań do rozszerzenia,

— przekształcenie 2 stanowisk z tymczasowych w stałe (1 A*7 dla Jednostki Równych Szans i 1 C*5 Biura
ds. Podróży Służbowych),

— zatwierdzenie 17 awansów ad personam (10 D*4 na C*5, 2 C*6 na B*7, 4 B*10 na B*11 oraz 1 A*15 na
A*16) w Sekretariacie Generalnym oraz 1 mianowanie ad personam w grupie politycznej (A*12 na A14);

14. Z zadowoleniem przyjmuje usunięcie 29 stanowisk (7 A*, 6 B*, 6 C* i 10 D*) z planu organizacji
Sekretariatu Generalnego oraz 2 stanowisk z planu organizacji sekretariatów grup politycznych w celu
zagwarantowania neutralności budżetowej specjalnego planu wcześniejszych emerytur;

15. Podjął decyzję w sprawie dostosowania świadczeń emerytalnych posłów oraz ograniczenia przyzna-
wanych funduszy o — 439 000 EURO, gdyż posłów kwalifikujących się do emerytury jest mniej, niż prze-
widywano;

16. Podjął decyzję w sprawie przeznaczenia 400 000 EURO na Pozycję 1820 (Wspólne szkolenie zawo-
dowe, reedukacja i informacje dla personelu) oraz 200 000 EURO na Pozycję 1301 (Wydatki na misje) na
nową politykę szkolenia zawodowego w ramach Parlamentu;

17. Podjął decyzję w sprawie dostosowania wydatków na technologie informacyjne poprzez ograniczenie
funduszy przeznaczanych na Pozycję 2100 (Zakup, serwis i utrzymanie sprzętu i oprogramowania, oraz
prace z tym związane) o — 620 000 EURO przy jednoczesnym zwiększeniu funduszy przeznaczanych na
Pozycję 2102 (Pomoc zewnętrzna związana z działaniem, rozbudową i utrzymaniem systemów oprogramo-
wania o 400 000 EURO;
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18. Podjął decyzję w sprawie przeznaczenia 110 000 EURO na Pozycję 3700 (Różne wydatki organiza-
cyjne) na pokrycie z budżetu Parlamentu kosztów podróży i wyżywienia dla sześciu przedstawicieli krajów
AKP, w związku z posiedzeniami związanymi ze Światową Organizacją Handlu oraz wydatkami organiza-
cyjnymi posłów na miejscu;

19. Przypomina o najwyższym znaczeniu strategicznym zbliżenia Parlamentu do obywateli Europy, pod-
stawowej w tym kontekście roli programu zwiedzania Parlamentu i konieczności dostosowania go do odleg-
łości i warunków transportu, jak już stwierdzono w rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 25 paź-
dziernika 2001 roku w sprawie budżetu na rok 2002 (1); wskazuje, że dopłata do indywidualnego gościa
nie uległa nominalnej zmianie od roku 1999; postanowił wprowadzić 500 000 EURO do punktu 2723
(Organizacja i przyjmowanie grup gości, program Euroscola i zaproszenia dla przedstawicieli mediów
z państw trzecich);

20. Skłonny jest stworzyć nową linię Pozycji 2727 z pozycją pro memoriam dla kampanii informacyjnej
w sprawie projektu Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy; oczekuje, iż Prezydium przedstawi do
końca lutego 2005 r. propozycję, której towarzyszyć będą szacunki co do kosztów przeprowadzenia tej
kampanii;

21. Zachęca Prezydium do dokonania oceny kosztów przechowywania na specjalnym serwerze
i udostępniania w Internecie transmisji sesji plenarnych w tłumaczeniu na wszystkie języki jako alternatywy
dla dotychczasowego „arc-en-ciel”;

Sekcja II — Rada

22. Wskazuje, iż budżet Rady na 2005 r. wzrasta o 4,9% w porównaniu do poziomu z 2004 r., i stąd
wynika wykazanie wyższego poziomu wzrostu średniego niż pozycja 5 (3,2 %); zwraca uwagę, iż około 8
milionów EURO wzrostu dotyczy stworzenia komórki cywilnej/wojskowej, niewielkiej komórki unijnej przy
SHAPE i centrum operacyjnych, związanych z Europejską Polityką Bezpieczeństwa i Obrony;

23. Podjął jednak decyzję, aby nie wnosić poprawek do Sekcji II projektu budżetu, dotyczącej wydatków
administracyjnych; zwraca uwagę, iż Rada zatwierdziła stworzenie 119 nowych stanowisk (2 A*12, 13 A*7,
13 A*6, 11 A*5, 33 B*3, 47 C*1);

24. Wzywa Radę do zwiększenia przejrzystości jej procedury budżetowej oraz nałożenia pułapu na
własny budżet; oczekuje, że Rada przyjmie swe szacunki równocześnie z innymi instytucjami i przekaże je
Komisji, aby można je było dołączyć do WPB; wzywa Radę do postępowania zgodnie z dyscypliną budże-
tową przy ocenie własnych potrzeb budżetowych i potrzeb innych instytucji.

Inne instytucje

25. Stworzył większość wnioskowanych przez instytucje nowych stanowisk, aby zapewnić, że potrzeby
wynikające z rozszerzenia są zaspokajane; zwiększył fundusze, szczególnie na wynagrodzenia, wprowadza-
jąc niższe, standardowe stawki, aby umożliwić bezproblemową rekrutację z nowych Państw Członkowskich;

26. Przypomina instytucjom, iż podczas tworzenia nowych stanowisk, powinny być przestrzegane nowe
stawki podstawowe, aby zagwarantować równe prawa podczas rekrutacji, szczególnie kandydatom
z nowych Państw Członkowskich; wyraził zgodę na pewną ilość stanowisk wyższego szczebla, aby umożli-
wić wyłonienie pracowników na drodze konkursów przed wejściem w życie nowego Regulaminu Pracowni-
czego, i uwzględnić pewne szczególne zadania, a także umożliwić transfery międzyinstytucjonalne; powta-
rza, iż A*7 stanowi obecnie główny poziom wejściowy dla prawników-lingwistów;

27. Zatwierdza podwyższenia stanowisk zgodnie z postanowieniami nowego Regulaminu Pracowniczego
i wnioskami instytucji, na które Rada wyraziła zgodę w projekcie budżetu;

28. Zamierza szczególnie określić różnice w opłatach czynszowych i leasingowych między 2005 a 2004
r. i ograniczyć fundusze na 2005 r. najpóźniej w drugim czytaniu; wprowadził poprawki, aby umożliwić
podjęcie działań przygotowawczych;

(1) Dz. U. C 112 E z 9.5.2002, str. 289.
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Sekcja IV — Trybunał Sprawiedliwości

29. Zwraca się do Trybunału Sprawiedliwości o efektywne wykorzystanie udostępnionych funduszy na
zwiększenie efektywności i skrócenie przeciętnego czasu potrzebnego do wydania orzeczenia;

30. Uważa, iż ewentualne stworzenie wydziału sądowego zgodnie z Deklaracją 16 w sprawie art. 225a
Traktatu WE w 2005 r. przyjętą w Nicei z prawem wydawania wyroków w pierwszej instancji w sprawach
sporów między Wspólnotą a jej personelem, powinno być finansowane z budżetu Trybunału Sprawiedli-
wości na 2005 r.;

31. Podjął decyzję o przeznaczeniu funduszy na następujące środki planów organizacji:

— stworzenie 64 nowych stanowisk (10 A*6, 21 B*3 i 33 C*1) oraz 2 stanowisk tymczasowych (1 A*9
i 1 B*5) oprócz 10 stanowisk stałych (1 A*15 i 9 B*3), na które Rada już wyraziła zgodę w projekcie
budżetu;

— podwyższenie 1 stanowiska z A*14 na A*15;

32. Podjął decyzję o zwiększeniu funduszy udostępnionych przez Radę w projekcie budżetu o 5150 000
EURO.

Sekcja V — Trybunał Obrachunkowy

33. Dostrzega problemy, przed jakimi stoi Trybunał Obrachunkowy w związku z rekrutacją wykwalifi-
kowanych audytorów, i dlatego stworzył pewną liczbę nowych stanowisk na szczeblu A*9;

34. Podjął decyzję o przeznaczeniu funduszy na następujące działania wynikające z planu organizacji:

— stworzenie 22 nowych stanowisk (6 A*9, 6 A*6, 3 B*3 i 7 C*1) oraz 1 stanowiska tymczasowego (1
C*4) oprócz 19 stanowisk stałych (8 A*9, 8 A*6 i 3 C*1), na które Rada już wyraziła zgodę w projekcie
budżetu,

— podwyższenie 9 stanowisk tymczasowych (1 A*14 na A*15, 5 A*8 na A*10, 2 C*2 na C*4 i 1 C*2 na
C*3);

35. Podjął decyzję o zwiększeniu funduszy udostępnionych przez Radę w projekcie budżetu o 1820 000
EURO;

36. Wzywa Radę do dostarczenia do dnia 15 grudnia 2004 r. pisemnego uzasadnienia zignorowania
negatywnej opinii Parlamentu Europejskiego w sprawie powołania członka Europejskiego Trybunału Obra-
chunkowego.

Sekcja VI — Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

37. Podjął decyzję w sprawie następujących działań wynikających z planu organizacji:

— stworzenie 12 nowych stanowisk stałych (3 A*5, 1 B*3, 8 C*1) i 1 stanowiska tymczasowego (1 C*1)
oprócz 9 stanowisk tymczasowych (5 A*5), na które Rada już wyraziła zgodę w projekcie budżetu,

— podwyższenie 1 stanowiska tymczasowego z A*11 na A*12,

— przekształcenie 1 stanowiska tymczasowego w stanowisko stałe (A*8) oraz przedłużenie do 31 grudnia
2005 r. dwóch istniejących umów tymczasowych (1 A*8 i 1 B*5);

38. Podjął decyzję o przeznaczeniu 623 000 EURO na Pozycję 1891 (Służba Tłumaczeń Ustnych), aby
zrekompensować wzrost stawek Służb Tłumaczeń Ustnych Komisji Europejskiej (SCIC);

39. Podjął decyzję o zwiększeniu funduszy udostępnionych przez Radę w projekcie budżetu o 1213 000
EURO.

Sekcja VII — Komitet Regionów

40. Wzywa Komitet Regionów do skoncentrowania wysiłków na jego podstawowych zadaniach, aby
zwiększyć jakość jego opinii; skłonna jest zapewnić niezbędne stanowiska na rok 2005, w tym stanowisko
na szczeblu dyrektorskim w celu wzmocnienia zarządzania;
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41. Podjął decyzję w sprawie następujących działań wynikających z planu organizacji:

— stworzenie 14 nowych stanowisk stałych (1 A*15, 1 A*9, 7 A*6, 2 B*3, 3 C*1) i 3 stanowisk tymcza-
sowych (1 A*6 i 2 C*1) oprócz 3 stanowisk tymczasowych (3 A*5), na które Rada już wyraziła zgodę
w projekcie budżetu,

— przedłużenie do 31 grudnia 2005 r. jednej istniejącej umowy tymczasowej (A*11),

— przekształcenie 3 stanowisk stałych w stanowiska tymczasowe (1 C*2 i 2 B*6);

42. Podjął decyzję o zwiększeniu funduszy udostępnionych przez Radę w projekcie budżetu o 937655
EURO;

Sekcja VIII (A) — Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich

43. Zauważa znaczny wzrost skarg, jakie Rzecznik Praw Obywatelskich otrzymał w ciągu 2004 r.;

44. Podjął decyzję w sprawie następujących działań wynikających z planu organizacji:

— stworzenie 9 nowych stanowisk tymczasowych (4 A*6, 2 B*3, 3 C*1) oprócz stanowisk tymczasowych
(3 A*6 i 1 B*4), na które Rada już wyraziła zgodę w projekcie budżetu;

45. Podjął decyzję o zwiększeniu funduszy udostępnionych przez Radę w projekcie budżetu o 390 000
EURO.

Sekcja VIII (B) — Europejski Pełnomocnik ds. Ochrony Danych

46. Przypomina, iż rok 2005 będzie pierwszym rokiem działania Europejskiego Pełnomocnika ds.
Ochrony Danych;

47. Podjął decyzję w sprawie następujących działań wynikających z planu organizacji:

— stworzenie 4 nowych stanowisk tymczasowych (2 A*5, 1 B*4 i 1 C*1), na które Rada już wyraziła
zgodę w projekcie budżetu,

48. Podjął decyzję o zwiększeniu funduszy udostępnionych przez Radę w projekcie budżetu o 37 000
EURO;

49. Zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji wraz z poprawkami do
Sekcji I, II, IV, V, VI, VII oraz VIII(A) i VIII(B) projektu budżetu ogólnego Radzie, Komisji, a także innym
zainteresowanym organom i instytucjom.

P6_TA(2004)0040

Wsparcie makrofinansowe dla Bośni i Hercegowiny *

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu decyzji Rady zmieniającej
decyzję Rady 2002/883/WE przewidującą dalsze makrofinansowe wsparcie dla Bośni

i Hercegowiny (COM(2004)0604 — C6-0145/2004 — 2004/0207(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

— uwzględniając projekt Komisji przedstawiony Radzie (COM(2004)0604) (1),

— uwzględniając art. 308 Traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem
(C6-0145/2004),

— uwzględniając art. 51 oraz art. 43 ust. 1 Regulaminu,

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Handlu Międzynarodowego (A6-0026/2004),

(1) Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.
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