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9/2008. számú költségvetés-módosítási tervezet 

Az Európai Parlament 2008. december 16-i állásfoglalása az Európai Unió 2008-as 

pénzügyi évre vonatkozó, 9/2008. számú költségvetés-módosítási tervezetéről, III. szakasz 

- Bizottság (16263/2008 – C6-0462/2008 – 2008/2311(BUD)) 

 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel az EK-Szerződés 272. cikkére és az Euratom-Szerződés 177. cikkére, 

– tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó 

költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi 

rendeletre1 és különösen annak 37. és 38. cikkére, 

– tekintettel az Európai Unió 2008-as pénzügyi évre szóló általános költségvetésére, 

amelyet 2007. december 13-án fogadtak el véglegesen2, 

– tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési 

fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. 

május 17-i intézményközi megállapodásra3, 

– tekintettel az Európai Unió 2008-as pénzügyi évre szóló, a Bizottság által 2008. 

október 31-én előterjesztett 10/2008. számú előzetes költségvetés-módosítási 

tervezetére (COM(2008)0693), 

– tekintettel a Tanács által 2008. november 27-én megállapított, 9/2008. számú 

költségvetés-módosítási tervezetre (16263/2008 – C6-0462/2008), 

– tekintettel eljárási szabályzata 69. cikkére és IV. mellékletére, 

– tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A6-0487/2008), 

A. mivel a 2008. évi általános költségvetés 9. számú költségvetés-módosítási tervezete a 

következő pontokat érinti: 

 a bevétel-előrejelzések nettó emelkedése (1 198,7 millió EUR) a saját forrásokra 

és egyéb bevételekre vonatkozó előrejelzések felülvizsgálatát követően; 

 az 1a., 1b., 2., 3b. és 4. fejezet költségvetési tételeiben szereplő kifizetési 

előirányzatok csökkenése (4 891,3 millió EUR), a más megnevezésekből a 

globális átcsoportosítás keretében javasolt átsorolások figyelembe vételét 

követően; 

 a fejlődő országok gyorsan emelkedő élelmiszeráraihoz kapcsolódó 

                                                 
1  HL L 248., 2002.9.16., 1.o.  
2  HL L 71., 2008.3.14. 
3  HL C 139., 2006.6.14., 1. o. 



gyorsreagálási eszköz 2008. évi finanszírozása költségvetési vonatkozásainak 

bevonása, a Parlament és a Tanács 2008. november 21-i, az élelmiszer-eszköz 

finanszírozásáról szóló közös nyilatkozatának eredményeként, 

B. mivel a 9/2008. számú költségvetés-módosítási tervezet célja ezen költségvetési 

módosítás formális belefoglalása a 2008. évi költségvetésbe, 

C. mivel a 8/2008. számú előzetes költségvetés-módosítási tervezet elvetését követően a 

Tanács a 10/2008. számú előzetes költségvetés-módosítási tervezetet 9/2008. számú 

költségvetés-módosítási tervezetként elfogadta, 

1. tudomásul veszi a 10/2008. számú előzetes költségvetés-módosítási tervezetet; 

2. módosítás nélkül jóváhagyja a 9/2008. számú költségvetés-módosítási tervezetet; 

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak. 

 

 


