
Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w  życie […] dnia po jego opublikowaniu w  Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w  całości i  jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach 
członkowskich.

Sporządzono w …

W imieniu Parlamentu 
Europejskiego
Przewodniczący

W imieniu Rady
Przewodniczący

Projekt budżetu korygującego nr 8/2008

P6_TA(2008)0554

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z  dnia 20  listopada 2008  r. w  sprawie projektu budżetu 
korygującego nr 8/2008 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2008 (15765/2008 — C6-0426/2008 — 

2008/2287(BUD))

(2010/C 16 E/40)

Parlament Europejski,

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

— uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie 
rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich

(1)  Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1.

 (1), 
a w szczególności jego art. 37 i 38, 

— uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2008, w  formie przyjętej ostatecznie 
w dniu 13 grudnia 2007 r.

(2)  Dz.U. L 71 z 14.3.2008.

 (2), 

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

(3)  Dz.U. C 139 z 14.6.2006, s. 1.

 (3), 

— uwzględniając wstępny projekt budżetu korygującego nr  9/2008 Unii Europejskiej na rok budżetowy 
2008 przedstawiony przez Komisję dnia 6 października 2008 r. (COM(2008)0619), 

— uwzględniając projekt budżetu korygującego nr  8/2008 sporządzonego przez Radę dnia 18  listopada 
2008 r. (15765/2008 — C6-0426/2008), 

— uwzględniając art. 69 Regulaminu i załącznik IV do niego, 

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A6-0453/2008),

A. mając na uwadze, że budżet korygujący nr 8 do budżetu ogólnego na rok 2008 dotyczy tylko Europej
skiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i  obejmuje korekty budżetowe spowodowane faktem, że 
wskaźnik wzrostu wynagrodzeń i emerytur był niższy niż wskaźnik zastosowany podczas przygotowy
wania wstępnego projektu na 2008 r.,
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:248:0001:0001:PL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:071:0001:0001:PL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2006:139:0001:0001:PL:PDF


B. mając na uwadze, że praktyka zgłaszania budżetu korygującego uaktualniającego dane techniczne, które 
posłużyły do opracowania budżetu, z myślą o zwrocie funduszy podatnikom, jest godna pochwały, cho
ciaż w tym przypadku koszt procedury może niestety przewyższyć kwotę uzyskanego dzięki niej zwrotu 
funduszy,

1.   odnotowuje wstępny projekt budżetu korygującego nr 9/2008, który zmniejsza budżet Europejskiego Ko
mitetu Ekonomiczno-Społecznego (koszty) o 318 262  EUR, a  jego dochody o 48 265  EUR;

2.   zatwierdza projekt budżetu korygującego nr 8/2008 bez poprawek; 

3.   zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie oraz Komisji. 

Warunki wjazdu i  pobytu obywateli krajów trzecich w  celu zatrudnienia na 
stanowiskach wymagających wysokich kwalifikacji *

P6_TA(2008)0557

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z  dnia 20  listopada 2008  r. w  sprawie wniosku 
dotyczącego dyrektywy Rady w  sprawie warunków wjazdu i  pobytu obywateli krajów trzecich 
w  celu podjęcia pracy w  zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji (COM(2007)0637 — 

C6-0011/2007 — 2007/0228(CNS))

(2010/C 16 E/41)

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

— uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2007)0637), 

— uwzględniając art. 63 ust. 3 i 4 Traktatu WE, 

— uwzględniając art.  67 Traktatu WE, zgodnie z  którym Rada przeprowadziła konsultacje z  Parlamentem 
(C6-0011/2007), 

— uwzględniając art. 51 Regulaminu, 

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 
oraz opinie Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, jak również Komisji Rozwoju (A6-0432/2008),

1.   zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji; 

2.   zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę tekstu, zgodnie z art. 250 ust. 2 Traktatu WE; 
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