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Projecto de orçamento rectificativo n° 4/2007  

Resolução do Parlamento Europeu, de 10 de Julho de 2007, sobre o projecto de orçamento 

rectificativo n° 4/2007 da União Europeia para o exercício de 2007, Secção III - Comissão 

(10966/2007 – C6-0195/2007 – 2007/2072(BUD)) 

 

O Parlamento Europeu, 

– Tendo em conta o artigo 272º do Tratado CE e o artigo 177º do Tratado Euratom, 

– Tendo em conta o Regulamento (CE, Euratom) nº 1605/2002 do Conselho, de 25 de 

Junho de 2002, que institui o Regulamento Financeiro aplicável ao orçamento geral das 

Comunidades Europeias1, nomeadamente os artigos 37º e 38º, 

– Tendo em conta o orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2007, que foi 

definitivamente aprovado em 14 Dezembro 20062, 

– Tendo em conta o Acordo Interinstitucional de 17 de Maio de 2006 entre o Parlamento 

Europeu, o Conselho e a Comissão sobre a disciplina orçamental e a melhoria do processo 

orçamental3, 

– Tendo em conta o anteprojecto de orçamento rectificativo n° 3/2007 da União Europeia 

para o exercício de 2007, que a Comissão apresentou em 13 Abril 2007 

(SEC(2007)0476), 

– Tendo em conta o projecto de orçamento rectificativo n° 4/2007, que o Conselho elaborou 

em 18 Junho 2007 (10966/2007 – C6-0195/2007), 

– Tendo em conta o artigo 69º e o Anexo IV do seu Regimento, 

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Orçamentos (A6-0268/2007), 

A. Considerando a necessidade de proceder a adaptações para que a estrutura orçamental e as 

dotações requeridas para o financiamento da Agência de Execução para a 

Competitividade e a Inovação sejam incorporadas e implementadas no orçamento da 

União Europeia para o exercício de 2007, 

B. Considerando que o projecto de orçamento rectificativo prevê modificações da estrutura 

do orçamento em virtude da extensão do mandato da Agência de Execução para a 

Educação, o Audiovisual e a Cultura, assim como a modificação dos quadros de pessoal 

de três outras agências: Eurojust, Agência Europeia para os Direitos Fundamentais e 

Frontex, 

                                                 
1  JO L 248 de 16.9.2002, p. 1. Regulamento com a redacção que lhe foi dada pelo Regulamento 

(CE, Euratom) n.º 1995/2006 (JO L 390 de 30.12.2006, p. 1). 
2  JO L 77 de 16.3.2007. 
3  JO C 139 de 14.6.2006, p. 1. 
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C. Considerando que o objectivo do projecto de orçamento rectificativo nº 4/2007 é 

inscrever formalmente estes recursos orçamentais no orçamento de 2007, 

1. Toma nota do projecto de orçamento rectificativo nº 4/2007; 

2. Recorda que as dotações para as agências de execução são imputadas ao orçamento 

operacional dos programas respectivos; 

3. Aprova o projecto de orçamento rectificativo nº 4/2007 sem alterações; 

4. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à Comissão. 

 

 


