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RADA 

DECYZJA RADY 

z dnia 24 lipca 2012 r. 

dotycząca przyjęcia stanowiska Rady w sprawie projektu budżetu Unii Europejskiej na rok 
budżetowy 2013 

(2012/C 234/06) 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
w szczególności jego art. 314 ust. 3, w związku z Traktatem 
ustanawiającym Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, 
w szczególności jego art. 106a, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) W dniu 25 maja 2012 r. Komisja przedłożyła wniosek 
zawierający projekt budżetu na rok budżetowy 2013 ( 1 ). 

(2) Rada przeanalizowała wniosek Komisji z myślą o okre 
śleniu stanowiska spójnego – po stronie dochodów – 
z decyzją Rady 2007/436/WE, Euratom z dnia 7 czerwca 
2007 r. w sprawie systemu zasobów własnych Wspólnot 
Europejskich ( 2 ), a – po stronie wydatków – z częścią 
I Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 
2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą 
i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego 
zarządzania finansami ( 3 ), które – przy braku jakichkol
wiek wieloletnich ram finansowych uchwalonych na 

mocy art. 312 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europej
skiej – stanowi aktualnie mający zastosowanie instrument 
dyscypliny budżetowej, 

PODEJMUJE NASTĘPUJĄCĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 

Stanowisko Rady w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii 
Europejskiej na rok budżetowy 2013 zostało przyjęte przez 
Radę w dniu 24 lipca 2012 r. 

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

Sporządzono w Brukseli dnia 24 lipca 2012 r. 

W imieniu Rady 

A. D. MAVROYIANNIS 
Przewodniczący

PL C 234/4 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 4.8.2012 

( 1 ) COM(2012) 300. 
( 2 ) Dz.U. L 163 z 23.6.2007, s. 17. 
( 3 ) Dz.U. L 347 z 24.12.2009, s. 26.
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