
ZAŁĄCZNIK (Decyzja)

DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

z dnia 16 grudnia 2004 r.

w sprawie uruchomienia instrumentu elastyczności na rzecz przedłużenia programu PEACE II, subsydiów
dla zdecentralizowanych agencji oraz odnowy i odbudowy Iraku, zgodnie z punktem 24 Porozumienia

Międzyinstytucjonalnego z dnia 6 maja 1999 r.

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Porozumienie Międzyinstytucjonalne z dnia 6 maja 1999 r. pomiędzy Parlamentem Europej-
skim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i usprawnienia procedury budżetowej (1),
w szczególności jego pkt 24,

a także mając na uwadze, co następuje:

W dniu 25 listopada 2004 r. na posiedzeniu pojednawczym obydwa organy władzy budżetowej uzgodniły
uruchomienie instrumentu elastyczności w celu uzupełnienia środków finansowych w budżecie na rok
2005:

— na przedłużenie programu PEACE II o kwotę 45 milionów EUR;

— na subsydia dla zdecentralizowanych agencji o kwotę całkowitą 40 milionów EUR; oraz

— na odnowę i odbudowę Iraku o kwotę 100 milionów EUR.

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Dla celów budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2005 (zwanego dalej „budżetem na rok
2005”), instrument elastyczności zostanie użyty w celu zapewnienia kwoty 185 milionów EUR w postaci
środków na pokrycie zobowiązań.

Kwotę tą wykorzystuje się w celu uzupełnienia środków finansowych:

— w dziale 2, na przedłużenie programu PEACE II o kwotę 45 milionów EUR, z czego 17,55 miliona EUR
w pozycji 04 02 02 i 27,45 miliona EUR w pozycji 13 03 02 budżetu na rok 2005;

— w dziale 3, na subsydia dla zdecentralizowanych agencji o kwotę całkowitą 40 milionów EUR; oraz

— w dziale 4, na odnowę i odbudowę Iraku, zgodnie z artykułem 19 08 07 budżetu na rok 2005 o kwotę
100 milionów EUR.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej równocześnie z publikacją
budżetu na rok 2005.

Sporządzono w Strasburgu, […]

W imieniu Parlamentu Europejskiego
Przewodniczący

W imieniu Rady
Przewodniczący

(1) Dz. U. C 172 z 18.6.1999, str. 1. Porozumienie zmienione decyzją 2003/429/WE (Dz. U. L 147 z 14.6.2003, str. 25).
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