
Wysoka przedstawiciel w pełni wykorzysta wszelkie możliwości, jakie oferuje art. 1d ust. 2 i 3 regulaminu pracow
niczego, w celu wspierania zatrudniania kobiet w służbie. 

Wysoka przedstawiciel poświęci kwestii równowagi płci jedną z sekcji swojego rocznego sprawozdania w sprawie 
obsadzania stanowisk w ESDZ.” 

Oświadczenie Komisji w sprawie art. 95 ust. 2 

Komisja przekaże wysokiej przedstawiciel odpowiednie uzasadnienie wszelkich negatywnych opinii, jakie Komisja może 
wyrazić na temat określonych osób znajdujących się na liście kandydatów. 

Projekt budżetu korygującego nr 6/2010: Sekcja II - Rada Europejska i Rada, 
Sekcja III - Komisja, Sekcja X - Europejska Służba Działań Zewnętrznych 

P7_TA(2010)0370 

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 20 października 2010 r. w sprawie stanowiska Rady 
dotyczącego projektu budżetu korygującego Unii Europejskiej nr 6/2010 na rok budżetowy 2010, 
Sekcja 2 – Rada Europejska i Rada, Sekcja 3 – Komisja, Sekcja 10 – Europejska Służba Działań 

Zewnętrznych (13475/2010 – C7-0262/2010 – 2010/2094(BUD)) 

(2012/C 70 E/23) 

Parlament Europejski, 

— uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 314, oraz Traktat 
ustanawiający 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 ), 
a w szczególności jego art. 37 i 38, 

— uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2010, w formie przyjętej ostatecznie 
w dniu 17 grudnia 2009 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 projekt budżetu korygującego Unii Europejskiej nr 6/2010 na rok budżetowy 2010, 
przedstawiony przez Komisję dnia 17 czerwca 2010 r. (COM(2010)0315), 

— uwzględniając stanowisko Rady w sprawie projektu budżetu korygującego nr 6/2010, zajęte przez Radę 
dnia 13 września 2010 r. (13475/2010 – C7-0262/2010), 

— uwzględniając art. 75b i 75e Regulaminu, 

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A7-0283/2010),
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( 1 ) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1. 
( 2 ) Dz.U. L 64 z 12.3.2010. 
( 3 ) Dz.U. C 139 z 14.6.2006, s. 1. 

Środa, 20 października 2010 r.



A. mając na uwadze, że niniejszy budżet korygujący jest trzecim i ostatnim z aktów ustawodawczych 
niezbędnych do wdrożenia porozumienia politycznego i wynikającej zeń decyzji Rady o ustanowieniu 
Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (ESDZ), a dwa pozostałe dotyczą modyfikacji rozporzą
dzenia finansowego i regulaminu pracowniczego, 

B. mając na uwadze, że tworząc ESDZ, należy się kierować zasadą racjonalności kosztów, neutralności 
budżetowej oraz należytego i skutecznego zarządzania oraz w pełni uwzględnić skutki kryzysu gospo
darczego w dziedzinie finansów publicznych, jak i potrzebę restrykcyjności budżetowej, 

C. mając również na uwadze, że należy uczynić wszystko, aby nie dopuścić do powielania i konfliktu 
kompetencji, zwłaszcza że doprowadziłoby to nie tylko do osłabienia skuteczności polityki zewnętrz
nej, lecz również do nieefektywnego wykorzystania szczupłych zasobów budżetowych, 

D. mając na uwadze, że potrzeby na rok 2011 uwzględniono w liście w sprawie poprawek (nr 1/2010) do 
budżetu na rok 2011 oraz że zostaną one włączone do procedury ustanawiania budżetu ogólnego na 
tenże rok, 

E. mając na uwadze, że większość niezbędnych środków zostanie po prostu przesunięta z sekcji 2 (Rada 
Europejska i Rada) i 3 (Komisja), lecz wnioskuje się również o pewną ograniczoną kwotę nowych 
środków na potrzeby kadrowe (w tym pracowników kontraktowych), 

F. mając na uwadze, że na mocy projektu budżetu korygującego nr 6/2010 niniejsze dostosowanie 
budżetowe zostanie formalnie ujęte w budżecie na 2010 r., łącznie z utworzeniem nowej i odrębnej 
sekcji 10, co jest zgodne z osiągniętym porozumieniem politycznym, 

G. mając na uwadze, że prawa Parlamentu w odniesieniu do absolutorium z wykonania budżetu muszą 
być chronione, 

H. mając na uwadze, że ponownie należy przypomnieć o konieczności posiadania przez UE zdolności do 
operacyjnego stosowania wszystkich instrumentów zewnętrznych w ramach spójnej struktury, a także 
mając na uwadze, że udostępnienie środków budżetowych w 2010 r. z myślą o ustanowieniu takiej 
struktury w jej początkowej fazie jest politycznym celem niniejszej rezolucji, 

I. mając na uwadze, że Rada przyjęła swoje stanowisko dnia 13 września 2010 r., 

1. przyjmuje do wiadomości projekt budżetu korygującego nr 6/2010; 

2. zatwierdza stanowisko Rady w sprawie projektu budżetu korygującego nr 6/2010 bez poprawek 
i zobowiązuje przewodniczącego do ogłoszenia, że budżet korygujący nr 6/2010 został ostatecznie przyjęty, 
a także do zarządzenia jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej; 

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i Komisji, a także 
innym zainteresowanym instytucjom i organom.
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Środa, 20 października 2010 r.
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