
6.1. Projekt budżetu ogólnego Unii Europejskiej — Rok budżetowy 2009 (głoso-
wanie)

— Projekty poprawek i propozycje zmian dotyczących środków Sekcji III projektu budżetu ogólnego na
rok 2009 w zakresie Komisji

— Projekty poprawek do sekcji I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na
rok budżetowy 2009 dotyczących Parlamentu Europejskiego, Rady, Trybunału Sprawiedliwości, Komi-
tetu Ekonomiczno-Społecznego, Komitetu Regionów, Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Europej-
skiego Inspektora Ochrony Danych

(Większość kwalifikowana wymagana do projektów poprawek dotyczących wydatków nieobowiązkowych; zwykła więk-
szość wymagana do propozycji zmian dotyczących wydatków obowiązkowych)

Projekty poprawek i propozycji zmian przyjętych figurują w Załączniku w „Teksty przyjęte”.

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

Wystąpienia:

Przed głosowaniem

Jutta Haug (sprawozdawczyni) zaproponowała następujące dostosowania techniczne:

— głosowanie nad poprawką 783 dotyczącą linii budżetowej 22 02 04 02 dotyczy jedynie środków na
płatności;

— komentarze dotyczące Global Energy Assessment (GEA) zostaną przesunięte z linii 08 03 01, do której
zostały załączone przez pomyłkę, do linii 08 05 01. W związku z tym poprawka 936 dotycząca linii
08 03 01 będzie głosowana bez komentarzy dotyczących GEA. Zostaną one włączone do poprawki
938 dotyczącej linii 08 05 01;

— decyzja o przywróceniu PDB dla agencji zdecentralizowanych w tytułach1 i 2 ma również na celu
przywrócenie ich planów zatrudnienia w wersji w jakiej figurują w PDB. Decyzja ta dotyczy Europej-
skiej Agencji Leków, Europejskiej Agencji Chemikaliów, Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Transportu
Lotniczego, Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego, Europejskiej Agencji Kolejowej, Europej-
skiej Agencji Ochrony Środowiska, CEDEFOP, Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywnościo-
wego, Wspólnotowej Agencji Kontroli Rybołówstwa oraz Wspólnotowego Urzędu Odmian Roślin, któ-
rych plany zatrudnienia nie figurują w poprawkach;

— w związku z opinią Działu Prawnego należy dostosować nieznacznie komentarz załączony do wielu
linii budżetowych. Dotyczy to komentarza zaczynającego się od słów: „Komisja zezwala…”

i kończącego się słowami „…w zakresie wykorzystania funduszy wspólnotowych” zawartego
w następujących poprawkach: 994 (linia19 04 01), 1011 (linia 21 02 01), 1015 (linia 21 03 01),
1016 (linia 21 04 01), 1026 (linia 23 02 01) i 785 (linia 23 02 02);

— wreszcie, w związku z błędem technicznym, linia budżetowa19 06 06 zatytułowana „Współpraca kon-
sularna” nie figuruje w liście poprawek mimo iż została przyjęta jako część pisma korygującego
1/2009. Linia ta zostanie dołączona jedynie symbolicznie.

Przewodniczący stwierdził brak sprzeciwu wobec zaproponowanych dostosowań

W trakcie głosowania

— Catherine Guy-Quint w sprawie głosowania nad poprawką 106;

— Janusz Lewandowski (sprawozdawca) w sprawie głosowania nad blokiem poprawek nr 8.
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