
29. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do ogłoszenia, że budżet został ostatecznie przyjęty
i zapewnienia jego publikacji w Dzienniku Urzędowym;

30. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania tej rezolucji Radzie, Komisji, Trybunałowi
Sprawiedliwości, Trybunałowi Obrachunkowemu, Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu,
Komitetowi Regionów, Europejskiemu Rzecznikowi Praw Obywatelskich, Europejskiemu Inspektorowi
Danych Osobowych i innym stosownym instytucjom i organom.

ZAŁĄCZNIK

Wspólne deklaracje

1. „Władza budżetowa zwraca się do Komisji, o przedstawienie każdego roku, wraz z jej WPB, uaktual-
nionej sytuacji tych stanowisk, które nie mogą być obsadzone lub zostały przesunięte w rezultacie
utworzenia agencji wykonawczych.”.

Budżet korygujący na rok 2005 dotyczący wydatków administracyjnych

2. „Władza budżetowa zwróciła się do Komisji o przedstawienie, nie później niż w marcu 2005 r.,
budżetu korygującego zawierającego jedynie redukcje środków na wydatki administracyjne instytucji
wynikające z dorocznego dostosowania wynagrodzeń i emerytur.”

Środki na pokrycie płatności dla działu 2

3. „Jeżeli wykonanie środków na pokrycie płatności dla Funduszy strukturalnych przekroczy 40%
z końcem lipca 2005 r., lub jeśli Komisja przekonana będzie w inny sposób o niedoborze środków
na pokrycie płatności, Komisja przedłoży władzy budżetowej, po zbadaniu możliwości przesunięcia
środków na pokrycie płatności w obrębie całego budżetu, łącznie z działem 2, i po oszacowaniu moż-
liwych źródeł dodatkowych dochodów, tak szybko jak to możliwe, wstępny projekt budżetu korygują-
cego. Parlament Europejski i Rada postanowią w jednym osobnym czytaniu w sprawie wstępnego pro-
jektu budżetu korygującego o uzyskaniu potrzebnych dodatkowych środków najpóźniej na początku
listopada 2005 r. Ten wstępny projekt budżetu korygującego ma być przedłożony i postanowiony
w jednym osobnym czytaniu, i przeznaczony jest wyłącznie dla potrzebnych środków w dziale 2.”

P6_TA(2004)0104

Przedłużenie protokołu w sprawie rybołówstwa UE/Komory *

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu rozporządzenia Rady dotyczą-
cego zawarcia porozumienia w formie wymiany listów odnośnie przedłużenia na okres od dnia
28 lutego 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r. protokołu ustanawiającego dopuszczalne możliwości
połowów oraz wkład finansowy przewidziane w Umowie między Europejską Wspólnotą Gospo-
darczą a Federalną Islamską Republiką Komorów w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych

Komorów (COM(2004)0540 — C6-0115/2004 — 2004/0185(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

— uwzględniając projekt rozporządzenia Rady (COM(2004)0540) (1),

— uwzględniając art. 37 i art. 300 ust. 2 Traktatu WE,

— uwzględniając art. 300 ust. 3 akapit pierwszy Traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się
z Parlamentem (C6-0115/2004),

(1) Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.
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