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Proiectul de buget rectificativ 9/2009: cutremurul din Italia
P7_TA(2009)0048
Rezoluția Parlamentului European din 20 octombrie 2009 privind proiectul de buget rectificativ
nr. 9/2009 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2009, secțiunea III – Comisia
(14265/2009 - C7-0214/2009 - 2009/2087(BUD))
(2010/C 265 E/27)
Parlamentul European,
— având în vedere articolul 272 din Tratatul CE și articolul 177 din Tratatul Euratom,
— având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind
Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene (1), în special articolele 37
și 38,
— având în vedere bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2009, adoptat definitiv la
18 decembrie 2008 (2),
— având în vedere Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și
Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară (3),
— având în vedere proiectul preliminar de buget rectificativ nr. 9/2009 al Uniunii Europene pentru
exercițiul financiar 2009, prezentat de Comisie la 28 august 2009 (COM(2009)0448),
— având în vedere proiectul de buget rectificativ nr. 9/2009 întocmit de Consiliu la 9 octombrie 2009
(14265/2009 – C7-0214/2009),
— având în vedere articolul 75 și anexa V la Regulamentul său de procedură,
— având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A7-0023/2009),
A. întrucât proiectul de buget rectificativ nr. 9 la bugetul general 2009 vizează următoarele aspecte:
— mobilizarea unei sume de 493 780 000 milioane EUR în credite de angajament și de plată din
Fondul de solidaritate al UE pentru a acoperi efectele cutremurului care a afectat Italia în aprilie
2009,
— reducerea corespunzătoare a creditelor totale de plată de 493 780 000 milioane EUR de la urmă
toarele linii bugetare:
05 04 02 01 - Finalizarea Fondului european de orientare și garantare agricolă, secțiunea Orientare Regiunile din cadrul Obiectivului 1 (2000-2006),
06 02 06 - Programul Marco Polo II,
06 04 06 - Program-cadru pentru competitivitate și inovație - Programul „Energie inteligentă –
Europa”,
06 06 01 02 - Cercetarea în domeniul energiei - Întreprinderea comună „Pile de combustie și
hidrogen” (PCH),
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06 06 02 01 - Cercetarea în domeniul transportului (inclusiv aeronautică),
06 06 02 03 - Întreprinderea comună SESAR,
06 06 05 02 - Finalizarea celui de-al șaselea program-cadru CE (2003-2006),
07 03 07 - LIFE+ (Instrument financiar pentru mediu — 2007-2013),
08 02 01 - Cooperare - Sănătate,
08 07 02 - Cooperare - Transport — Întreprinderea comună Clean Sky,
08 10 01 - Idei,
11 06 01 - Finalizarea Instrumentului financiar pentru orientarea pescuitului (IFOP)- Obiectivul 1
(2000-2006); și
11 06 04 - Finalizarea Instrumentului financiar pentru orientarea pescuitului (IFOP) - În afara
obiectivului 1 (2000-2006),
B. întrucât scopul proiectului de buget rectificativ nr. 9/2009 este acela de a înscrie oficial această ajustare
în bugetul 2009,
1.
ia act de proiectul preliminar de buget rectificativ nr. 9/2009, care este al cincilea buget rectificativ
dedicat exclusiv Fondului de solidaritate al UE, în conformitate cu solicitarea pe care Parlamentul European
și Consiliu au făcut-o în Declarația comună adoptată cu ocazia reuniunii de concertare din 17 iulie 2008;
2.

aprobă proiectul de buget rectificativ nr. 9/2009 fără modificări;

3.

încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și Comisiei.

Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (Germania)
P7_TA(2009)0049
Comisia pentru bugete PE428.043 Rezoluția Parlamentului European din
referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a
mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în conformitate
Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European,
privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară (COM(2009)0423
2009/2078(BUD))

20 octombrie 2009
Consiliului privind
cu punctul 28 din
Consiliu și Comisie
– C7-0113/2009 –

(2010/C 265 E/28)
Parlamentul European,
— având în vedere propunerea Comisiei
(COM(2009)0423 – C7–0113/2009),

prezentată

Parlamentului

European

și

Consiliului

— având în vedere Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și
Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară (AII din 17 mai 2006) (1), în special
punctul 28,
(1) JO C 139, 14.6.2006, p. 1.

