
5.3. Projekt budżetu ogólnego na rok budżetowy 2006, zmieniony przez Radę
(głosowanie)

Projekty poprawek do projektu budżetu ogólnego zmienionego przez Radę

(Wymagana większość kwalifikowana)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

Głos zabrał Giovanni Pittella (współsprawozdawca ogólny), który ogłosił, że należy wprowadzić następujące
modyfikacje natury technicznej:

Po pierwsze, w związku z przyjęciem ich podstawy prawnej, dotyczące poniższych pozycji budżetowych
środki, nad którymi przeprowadzone zostało głosowanie, powinny zostać uwolnione z rezerwy i wpisane
do pozycji budżetowej w przypadkach, w których wprowadzono poprawkę, a Parlament może dokonać
modyfikacji. Zwracamy się do Komisji, by w pozostałych przypadkach przedstawiła tak szybko, jak to
możliwe, odpowiednie wnioski w sprawie przesunięć.

Dotyczy to następujących pozycji budżetowych:
— 02 01 04 04
— 04 01 04 05
— 04 05 01
— 04 05 02
— 04 05 03
— 09 03 01
— 11 07 01
— 24 02 02

Po drugie, część poprawki 209 dotycząca pozycji 19 08 02 01 zostaje przyjęta na poziomie 25 056 550
EUR. Zostanie ona objęta głosowaniem nad blokiem nr 1.

Parlament zatwierdza korekty natury technicznej.

Głos zabrał Valdis Dombrovskis (współsprawozdawca ogólny), który przekazał następującą informację:

Z przyczyn technicznych uwagi do rozdziału 11 dotyczącego Trybunału Sprawiedliwości nie zostały zamie-
szczone w poprawce 193. Uwagi te brzmią następująco:

Środki z tego rozdziału zmniejszone zostały o stały wskaźnik na poziomie 3,6 %.

Struktura organizacyjna: stworzenie 5 nowych stanowisk (4B*3 i 1C*1) w dziale „Technologie informacyjne”
oraz 16 stanowisk dla Rumunii i Bułgarii (10A*7, 2B*3 i 4C*1).

Parlament zatwierdził tę modyfikację.

Przyjęte poprawki zamieszczone zostały w załączniku do „Tekstów przyjętych”.

Głos zabrały następujące osoby:

Giovanni Pittella (sprawozdawca) w sprawie poprawki 17.

*
* *

Ponieważ urzędujący przewodniczący Rady jeszcze nie był obecny, Przewodniczący postanowił kontynuo-
wać głosowanie czekając, aż możliwe będzie zajęcie się kwestią podpisania budżetu (pkt 5.8 protokołu z dnia
15.12.2005).

Głos zabrał Martin Schulz.
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