
Kategorie urzędników i innych pracowników Wspólnot Europejskich, do których 
mają zastosowanie przepisy art. 12, art. 13 ust. 2 i art. 14 Protokołu w sprawie 
przywilejów i immunitetów Wspólnot * 

P6_TA(2008)0418 

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 23 września 2008 r. w sprawie wniosku 
dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (Euratom, EWWiS, EWG) nr 
549/69 określające kategorie urzędników i innych pracowników Wspólnot Europejskich, do 
których mają zastosowanie przepisy art. 12, art. 13 ust. 2 i art. 14 Protokołu w sprawie 

przywilejów i immunitetów Wspólnot (COM(2008)0305 — C6-0214/2008 — 2008/0102(CNS)) 

(2010/C 8 E/25) 

(Procedura konsultacji) 

Parlament Europejski, 

— uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2008)0305), 

— uwzględniając art. 291 Traktatu WE, 

— uwzględniając art. 16 Protokołu w sprawie przywilejów i immunitetów Wspólnot Europejskich, na mocy 
którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C6-0214/2008), 

— uwzględniając art. 51 Regulaminu, 

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 
(A6-0339/2008), 

1. zatwierdza wniosek Komisji; 

2. zwraca się do Rady, jeśli ta uzna 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 w przypadku uznania za stosowne 
wprowadzenia znaczących zmian do wniosku Komisji; 

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

Projekt budżetu korygującego nr 6/2008 

P6_TA(2008)0419 

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 23 września 2008 r. w sprawie projektu budżetu 
korygującego nr 6/2008 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2008, Sekcja III — Komisja 

(12984/2008 — C6-0317/2008 — 2008/2166(BUD)) 

(2010/C 8 E/26) 

Parlament Europejski, 

— uwzględniając art. 272 Traktatu WE oraz art. 177 Traktatu Euratom, 

— uwzględniając rozporządzenie (WE, Euratom) nr 1605/2002 Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie 
rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich ( 1 ) 
(zwane dalej „rozporządzeniem finansowym”), a w szczególności jego art. 37 i 38,

PL 14.1.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 8 E/123 

( 1 ) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, str. 1. 
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— uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2008, w formie przyjętej ostatecznie 
w dniu 13 grudnia 2007 r. ( 1 ), 

— uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem 
Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami ( 2 ), 

— uwzględniając wstępny projekt budżetu korygującego nr 6/2008 Unii Europejskiej na rok budżetowy 
2008 przedstawiony przez Komisję dnia 1 lipca 2008 r. (COM(2008)0429), 

— uwzględniając projekt budżetu korygującego nr 6/2008 sporządzony przez Radę dnia 15 września 
2008 r. (12984/2008 – C6-0317/2008), 

— uwzględniając art. 69 i załącznik IV Regulaminu, 

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A6-0353/2008), 

A. mając na uwadze, że projekt budżetu korygującego nr 6 do budżetu ogólnego na rok 2008 obejmuje: 

— odpowiednie modyfikacje w budżecie (plan zatrudnienia) wynikające z rozszerzenia mandatu trzech 
agencji wykonawczych: Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego 
(EACEA), Agencji Wykonawczej Programu Zdrowia Publicznego (PHEA) oraz Agencji Wykonawczej 
ds. Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T EA), 

— utworzenie odpowiednich pozycji budżetowych umożliwiających finansowanie Wspólnego przedsię
biorstwa na rzecz technologii ogniw paliwowych i technologii wodorowych (FCH JU) oraz przy
dzielenie odpowiednich środków budżetowych, 

— zwiększenie środków na zobowiązania o 2 200 000 EUR w celu częściowego pokrycia kosztów 
nowego budynku dla EUROJUST-u, 

— zwiększenie środków na zobowiązania o 3 900 000 EUR na potrzeby programu ramowego na rzecz 
konkurencyjności i innowacji (CIP) – przedsiębiorczość i innowacje, 

B. mając na uwadze, że celem projektu budżetu korygującego nr 6/2008 jest formalne wpisanie tych 
dostosowań budżetowych do budżetu na rok 2008, 

1. przypomina, że środki dla wspólnych przedsiębiorstw wypłacane są z budżetu operacyjnego danego 
programu; 

2. zauważa, że zgodnie z art. 179 ust. 3 rozporządzenia finansowego Parlament Europejski, jako część 
władzy budżetowej, powinien być powiadomiony o najmie nowego budynku dla EUROJUST-u, mającym 
istotne następstwa finansowe dla budżetu; 

3. oczekuje, że w przyszłości będzie otrzymywał takie informacje od Komisji, jeżeli pojawią się dalsze 
potrzeby związane z budynkami, w celu umożliwienia władzy budżetowej wydania opinii zgodnie z art. 
179 ust. 3 rozporządzenia finansowego; 

4. przyjmuje projekt budżetu korygującego nr 6/2008 bez poprawek; 

5. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i Komisji. 

( 1 ) Dz.U. L 71 z 14.3.2008, str. 1. 
( 2 ) Dz.U. C 139 z 14.6.2006, str. 1.
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