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Środa, 24 listopada 2010 r.

Projekt budżetu korygującego nr 8/2010 - Sekcja 3 - Komisja - Fundusz Solidar
ności UE: powodzie w Irlandii - Osiągnięcie celu 1 EFS (2000-2006)
P7_TA(2010)0427
Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie stanowiska Rady
dotyczącego projektu budżetu korygującego Unii Europejskiej nr 8/2010 na rok budżetowy
2010, sekcja 3 – Komisja (16722/2010 – C7-0388/2010 – 2010/2217(BUD))
(2012/C 99 E/46)
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, ostatecznie przyjęty 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 8/2010 na rok budżetowy 2010,
przedstawiony przez Komisję dnia 24 września 2010 r. (COM(2010) 0533),

— uwzględniając stanowisko Rady w sprawie projektu budżetu korygującego nr 8/2010 zajęte przez Radę
dnia 22 listopada 2010 r. (16722/2010 – C7-0388/2010),

— uwzględniając art. 75b i 75e Regulaminu,

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A7–0327/2010),

A. mając na uwadze, że wstępny projekt budżetu korygującego nr 8/2010 do budżetu ogólnego na rok
2010 obejmuje:

— uruchomienie Funduszu Solidarności UE na kwotę 13 022 500 EUR w formie środków na zobo
wiązania i środków na płatności w związku z powodziami, które dotknęły Irlandię,

— odpowiednie zmniejszenie środków na płatności w wysokości 13 022 500 EUR z linii 04 02 01 –
Zakończenie Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) - Cel 1 (2000-2006),
(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.
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B.

1.

mając na uwadze, że projekt budżetu korygującego nr 8/2010 służy formalnemu wprowadzeniu tej
korekty do budżetu na rok 2010,
przyjmuje do wiadomości projekt budżetu korygującego nr 8/2010;

2.
zatwierdza stanowisko Rady w sprawie projektu budżetu korygującego nr 8/2010 bez poprawek
i zobowiązuje swojego przewodniczącego do ogłoszenia, że budżet korygujący nr 7/2010 został ostatecznie
przyjęty, oraz do zarządzenia jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;
3.

zobowiązuje przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i Komisji.

Protokól do Umowy o partnerstwie i współpracy między WE a Mołodową ***
P7_TA(2010)0428
Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 24 listopada 2010 r. dotyczące projektu
decyzji Rady w sprawie zawarcia protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy
ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi,
z jednej strony, a Republiką Mołdowy, z drugiej strony, w sprawie umowy ramowej między
Unią Europejską a Republiką Mołdowy dotyczącej ogólnych zasad udziału Republiki Mołdowy
w programach unijnych (10496/2010 – C7-0330/2010 - 2010/0102(NLE))
(2012/C 99 E/47)
(Zgoda)
Parlament Europejski,
— uwzględniając projekt decyzji Rady (10496/2010),
— uwzględniając Umowę o partnerstwie i współpracy ustanawiającą partnerstwo między Wspólnotami
Europejskimi i ich państwami członkowskimi z jednej strony a Republiką Mołdowy z drugiej strony (1),
zawartą w dniu 28 listopada 1994 r.,
— uwzględniając wniosek o zgodę złożony przez Radę na mocy art. 114, 168, 169, 172, 173 ust. 3, 188,
192 oraz art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C70330/2010),
— uwzględniając art. 81 oraz art. 90 ust. 8 Regulaminu,
— uwzględniając zalecenie Komisji Spraw Zagranicznych (A7-0300/2010),
1.

wyraża zgodę na zawarcie protokołu;

2.
zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji, jak
również rządom i parlamentom państw członkowskich oraz Republiki Mołdowy.

(1) Dz.U. L 181 z 24.6.1998, s. 3.
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