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Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 września 2009 r. w sprawie projektu budżetu 
korygującego nr 8/2009 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009: Europol, Eurojust, OLAF 

(12952/2009 – C7-0131/2009 – 2009/2050(BUD)) 

(2010/C 224 E/21) 

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, 

— uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009, w formie przyjętej ostatecznie 
w dniu 18 grudnia 2008 r. ( 2 ), 

— uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem 
Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami ( 3 ), 

— uwzględniając wstępny projekt budżetu korygującego nr 8/2009 Unii Europejskiej na rok budżetowy 
2009 przedstawiony przez Komisję dnia 3 lipca 2009 r. (COM(2009)0337), 

— uwzględniając projekt budżetu korygującego nr 8/2009 sporządzony przez Radę dnia 7 września 
2009 r. (12952/2009 – C7-0131/2009), 

— uwzględniając art. 75 i załącznik V Regulaminu, 

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A7-0010/2009), 

A. mając na uwadze, że projekt budżetu korygującego nr 8 do budżetu ogólnego na rok 2009 obejmuje 
następujące elementy: 

— zwiększenie środków na zobowiązania na cele programów zwalczania i monitorowania chorób 
zwierząt oraz kontroli stanu fizycznego zwierząt, który w powiązaniu z czynnikiem zewnętrznym 
może stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego, 

— utworzenie pozycji budżetowej „Funkcjonowanie reaktora wysokostrumieniowego (HFR) — Dodat
kowe programy HFR”, 

— utworzenie pozycji budżetowej - Europejski Urząd Policji – Koszty transformacji, 

— zwiększenie dotacji wspólnotowej na rzecz Urzędu Eurojust, 

— zmiany w planie zatrudnienia OLAF,
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( 1 ) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1. 
( 2 ) Dz.U. L 69 z 13.3.2009. 
( 3 ) Dz.U. C 139 z 14.6.2006, s. 1. 
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B. mając na uwadze, że projekt budżetu korygującego nr 8/2009 służy formalnemu wprowadzeniu tej 
korekty do budżetu na rok 2009, 

1. w następstwie rozmów trójstronnych z dnia 1 września 2009 r. ( 1 ) przyjmuje projekt budżetu kory
gującego nr 8/2009 bez poprawek; 

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

( 1 ) Zob. załącznik. 

ZAŁĄCZNIK 

ROZMOWY TRÓJSTRONNE Z DNIA 1 WRZEŚNIA 2009 R. 

Streszczenie wniosków 

Zgodnie z pkt 47 porozumienia międzyinstytucjonalnego (PMI) z dnia 17 maja 2006 r. Parlament Europejski, Rada oraz 
Komisja postanowiły, co następuje: 

— na podstawie przekazanych przez Komisję informacji określonych w ramach programowania finansowego, Parlament 
Europejski i Rada stwierdzają, że finansowanie Europolu jako agencji wspólnotowej może mieć miejsce w ramach 
uzgodnionego pułapu wydatków poddziału 3a wieloletnich ram finansowych (WRF) na lata 2007-2013; kwoty 
roczne będą określane w ramach rocznych procedur budżetowych; 

— na podstawie projektu budżetu korygującego nr 8/2009 przedłożonego przez Komisję, Parlament Europejski i Rada 
akceptują koszty przejściowe w wysokości 1 250 mln euro w roku 2009, które pokryte zostaną w ramach przesunięć 
w poddziale 3a wieloletnich ram finansowych (WRF) na lata 2007-2013; 

— Parlament Europejski i Rada zwracają się do Komisji o możliwie jak najszybsze przedłożenie projektu wspólnych 
wytycznych z zakresu wdrażania postanowień pkt 47 PMI.
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