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RADA 

Stanowisko Rady w sprawie projektu budżetu Unii Europejskiej na rok budżetowy 2011 

(2011/C 58/02) 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
w szczególności jego art. 314, w związku z Traktatem ustana
wiającym Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, 
w szczególności jego art. 106a, 

uwzględniając decyzję Rady 2007/436/WE, Euratom z dnia 
7 czerwca 2007 r. w sprawie systemu zasobów własnych 
Wspólnot Europejskich ( 1 ), 

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 
1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporzą
dzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogól
nego Wspólnot Europejskich ( 2 ), ostatnio zmienionego rozpo
rządzeniem Rady (WE, Euratom) nr 1081/2010 z dnia 
24 listopada 2010 r. ( 3 ), 

uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 
17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą 
i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarzą
dzania finansami, ostatnio zmienione decyzją 2009/1005/UE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 grudnia 
2009 r. ( 4 ), w szczególności wieloletnie ramy finansowe przewi
dziane w jego części I, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

— w dniu 26 listopada 2010 r. Komisja przedłożyła wniosek 
zawierający nowy projekt budżetu na rok budżetowy 
2011 ( 5 ), 

— zważywszy na konieczność przyjęcia jak najszybciej stano
wiska Rady w sprawie nowego projektu budżetu z myślą 
o ostatecznym przyjęciu budżetu przed początkiem roku 
budżetowego 2011, co zapewni ciągłości działania Unii, 
uzasadnione jest skrócenie ośmiotygodniowego okresu usta
nowionego w art. 4 protokołu nr 1 odnoszącego się do 
informowania parlamentów narodowych, a także dziesię
ciodniowego okresu przewidzianego na umieszczenie 
danego punktu we wstępnym porządku obrad Rady, 
zgodnie z art. 3 ust. 3 regulaminu wewnętrznego Rady, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 

Stanowisko Rady w sprawie nowego projektu budżetu ogólnego 
Unii Europejskiej na rok budżetowy 2011 zostało przyjęte 
przez Radę w dniu 10 grudnia 2010 r. 

Z pełnym tekstem można się zapoznać lub pobrać go na 
stronie internetowej Rady: http://www.consilium.europa.eu/ 

Sporządzono w Brukseli dnia 10 grudnia 2010 r. 

W imieniu Rady 

V. VAN QUICKENBORNE 
Przewodniczący
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( 1 ) Dz.U. L 163 z 23.6.2007, s. 17. 
( 2 ) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1, wraz ze sprostowaniami w Dz.U. 

L 25 z 30.1.2003, s. 43 oraz Dz.U. L 99 z 14.4.2007, s. 18. 
( 3 ) Dz.U. L 311 z 26.11.2010, s. 9. 
( 4 ) Dz.U. L 347 z 24.12.2009, s. 26. 
( 5 ) Dok. COM(2010) 750 wersja ostateczna.

http://www.consilium.europa.eu/

