
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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1. zatwierdza projekt Komisji;

2. zwraca się do Rady, jeśli ta uznałaby za stosowne odejść od przyjętego przez Parlament tekstu,
o poinformowanie go o tym fakcie;

3. zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem, jeśli ta uznałaby za stosowne
wprowadzenie znaczących zmian do projektu Komisji;

4. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

P6_TA(2004)0041

Wsparcie makrofinansowe dla Serbii i Czarnogóry *

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej
makrofinansowego wsparcia dla Serbii i Czarnogóry, zmieniającej decyzję 2002/882/WE przewidu-
jącą dalsze makrofinansowe wsparcie dla Federalnej Republiki Jugosławii (COM(2004)0605

— C6-0146/2004 — 2004/0204(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

— uwzględniając projekt Komisji przedstawiony Radzie (COM(2004)0605) (1),

— uwzględniając art. 308 Traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem
(C6-0146/2004),

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

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Handlu Międzynarodowego (A6-0025/2004),

1. zatwierdza projekt Komisji;

2. zwraca się do Rady, jeśli ta uznałaby za stosowne odejść od przyjętego przez Parlament tekstu,
o poinformowanie go o tym fakcie;

3. zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem, jeśli ta uznałaby za stosowne
wprowadzenie znaczących zmian do projektu Komisji;

4. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

(1) Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.

P6_TA(2004)0042

Powołanie członka Europejskiego Trybunału Obrachunkowego

Decyzja Parlamentu Europejskiego w sprawie powołania Kikisa Kazamiasa na stanowisko Członka
Trybunału Obrachunkowego (C6-0116/2004 — 2004/0811(CNS))

Parlament Europejski,

— uwzględniając art. 247 ust. 3 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską oraz art. 160b ust. 3
Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, na mocy których Rada skonsulto-
wała się z Parlamentem (C6-0116/2004),

— uwzględniając, że na posiedzeniu w dniu 6 października 2004 r. Komisja Kontroli Budżetowej przesłu-
chała osobę desygnowaną przez Radę na członka Trybunału Obrachunkowego oraz rozważyła jej kwa-
lifikacje w świetle wymogów określonych w art. 247 ust. 2 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Euro-
pejską oraz art. 160b Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej,
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