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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 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 ), ostatnio zmie
nione rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, 
Euratom) nr 1081/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. ( 2 ), 
w szczególności jego art. 37, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2011 
został ostatecznie przyjęty w dniu 15 grudnia 2010 r. ( 3 ). 

(2) W dniu 21 listopada 2011 r. Komisja przedstawiła 
wniosek zawierający projekt budżetu korygującego nr 7 
do budżetu ogólnego na rok budżetowy 2011. 

(3) Z uwagi na fakt, że projekt budżetu korygującego nr 7 
na 2011 rok musi zostać wykonany w roku budże

towym 2011, by zapewnić należyte zarządzanie finan
sami, uzasadnione jest skrócenie ośmiotygodniowego 
okresu, o którym mowa w art. 4 protokołu nr 1, prze
znaczonego na poinformowanie parlamentów narodo
wych, a także dziesięciodniowego 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 projektu budżetu korygującego nr 
7 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2011 zostało przyjęte 
w dniu 30 listopada 2011 r. 

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

Sporządzono w Brukseli dnia 30 listopada 2011 r. 

W imieniu Rady 

J. VINCENT-ROSTOWSKI 
Przewodniczący
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( 1 ) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1, wraz ze sprostowaniami w Dz.U. 
L 25 z 30.1.2003, s. 43 i w Dz.U. L 99 z 14.4.2007, s. 18. 

( 2 ) Dz.U. L 311 z 26.11.2010, s. 9. 
( 3 ) Dz.U. L 68 z 15.3.2011.
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