
(3) W dniu 29 grudnia 2008 r. władze Hiszpanii złożyły wniosek o uruchomienie EFG w odniesieniu do 
zwolnień w sektorze włókienniczym. Wniosek ten jest zgodny z wymogami określania wkładów 
finansowych zawartymi w art. 10 rozporządzenia (WE) nr 1927/2006. Komisja wnioskuje zatem 
o uruchomienie kwoty w wysokości 3 306 750 EUR. 

(4) W dniu 23 stycznia 2009 r. władze Portugalii złożyły wniosek o uruchomienie EFG w odniesieniu do 
zwolnień w sektorze włókienniczym. Wniosek jest zgodny z wymogami określania wkładów finanso
wych zawartymi w art. 10 rozporządzenia (WE) nr 1927/2006. Komisja wnioskuje zatem 
o uruchomienie kwoty w wysokości 832 800 EUR. 

(5) Należy zatem uruchomić EFG, aby zapewnić wkład finansowy dla wniosków złożonych przez Hiszpanię 
i Portugalię, 

STANOWIĄ, CO NASTĘPUJE: 

Artykuł 1 

W ramach budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009 Europejski Fundusz Dostosowania 
do Globalizacji uruchamia się na kwotę 4 139 550 EUR w postaci środków na pokrycie zobowiązań 
i środków na pokrycie płatności. 

Artykuł 2 

Niniejszą decyzję publikuje się w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Sporządzono w 

W imieniu Parlamentu Europejskiego 

Przewodniczący 

W imieniu Rady 

Przewodniczący 

Projekt budżetu korygującego nr 6/2009 

P7_TA(2009)0010 

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 września 2009 r. w sprawie projektu budżetu 
korygującego nr 6/2009 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009, Sekcja III – Komisja 

(11888/2009 – C7-0098/2009 – 2009/2047(BUD)) 

(2010/C 224 E/19) 

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 ), 
a w szczególności jego art.37 i 38,
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( 1 ) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1. 
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— uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009 w formie przyjętej ostatecznie 
w dniu 18 grudnia 2008 r. ( 1 ), 

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

— uwzględniając wstępny projekt budżetu korygującego nr 6/2009 Unii Europejskiej na rok budżetowy 
2009 przedstawiony przez Komisję dnia 18 czerwca 2009 r. (COM(2009)0288), 

— uwzględniając projekt budżetu korygującego nr 6/2009 sporządzony przez Radę dnia 13 lipca 2009 r. 
(11888/2009 – C7-0098/2009), 

— uwzględniając art. 75 Regulaminu i załącznik V do Regulaminu, 

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A7-0003/2009), 

A. mając na uwadze, że wstępny projekt budżetu korygującego nr 6/2009 na rok budżetowy 2009 
obejmuje przegląd prognoz tradycyjnych zasobów własnych, podstaw VAT i DNB, ujęcie w budżecie 
odpowiednich kwot rabatu brytyjskiego i ich finansowania oraz przegląd finansowania obniżek płatności 
opartych na DNB na rzecz Szwecji i Niderlandów w 2009 r., 

B. mając na uwadze, że projekt budżetu korygującego nr 6/2009 służy formalnemu wprowadzeniu tej 
korekty do budżetu na rok 2009, 

1. przyjmuje projekt budżetu korygującego nr 6/2009 bez poprawek; 

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

( 1 ) Dz.U. L 69 z 13.3.2009. 
( 2 ) Dz.U. C 139 z 14.6.2006, s. 1 

Projekt budżetu korygującego nr 7/2009 

P7_TA(2009)0011 

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 września 2009 r. w sprawie projektu budżetu 
korygującego nr 7/2009 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009, orkan Klaus we Francji 

(12951/2009 C7-0130/2009 2009/2046(BUD)) 

(2010/C 224 E/20) 

Parlament Europejski, 

— uwzględniając art. 272 traktatu WE oraz art. 177 traktatu EWEA (Euratom),

PL 19.8.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 224 E/49 

Wtorek, 15 września 2009 r.


