
Uruchomienie Funduszu Solidarności UE - powodzie w Słowenii, Chorwacji 
i Republice Czeskiej w 2010 r. 

P7_TA(2011)0301 

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 5 lipca 2011 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji 
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej 
zgodnie z pkt 26 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy 
Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego 

zarządzania finansami (COM(2011)0155 – C7-0081/2011 – 2011/2060(BUD)) 

(2013/C 33 E/27) 

Parlament Europejski, 

— uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2011)0155 
– C7-0081/2011), 

— uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem 
Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami ( 1 ) 
(PMI z dnia 17 maja 2006 r.), w szczególności jego pkt 26, 

— uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2012/2002 z dnia 11 listopada 2002 r. ustanawiające 
Fundusz Solidarności Unii Europejskiej ( 2 ), 

— uwzględniając wspólną deklarację Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, przyjętą podczas posie
dzenia pojednawczego w dniu 17 lipca 2008 r., dotyczącą Funduszu Solidarności, 

— uwzględniając pismo Komisji Rozwoju Regionalnego, 

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A7-0238/2011), 

1. zatwierdza decyzję załączoną do niniejszej rezolucji; 

2. przypomina, że w pkt 26 PMI z dnia 17 maja 2006 r. przewidziano, iż jeżeli możliwa jest realokacja 
środków w ramach działu, w którym potrzebne są dodatkowe wydatki, to Komisja uwzględnia tę możli
wość, sporządzając niezbędny wniosek; 

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do podpisania decyzji wraz z przewodniczącym Rady i do 
zadbania o jej publikację w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej; 

4. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji wraz z załącznikiem 
Radzie i Komisji. 

( 1 ) Dz.U. C 139 z 14.6.2006, s. 1. 
( 2 ) Dz.U. L 311 z 14.11.2002, s. 3. 

ZAŁĄCZNIK 

DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 

w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej zgodnie z pkt 26 Porozumienia 
międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją 

w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami 

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko Parlamentu odpowiada ostatecznej wersji aktu 
prawnego, decyzji nr 2011/535/UE.)

PL 5.2.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 33 E/209 

Wtorek, 5 lipca 2011 r.
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