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Orçamento rectificativo n.º 9/2008 

Resolução do Parlamento Europeu, de 16 de Dezembro de 2008, sobre o projecto de 

orçamento rectificativo n.º 9/2008 da União Europeia para o exercício de 2008, Secção III  

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

O Parlamento Europeu, 

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

– Tendo em conta o Regulamento (CE, Euratom) n.º 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 37.º e 38.º, 

– Tendo em conta o orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2008, que foi 

definitivamente aprovado em 13 de Dezembro de 20072, 

– 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 boa gestão financeira3, 

– Tendo em conta o anteprojecto de orçamento rectificativo n.º 10/2008 da União Europeia 

para o exercício de 2008, que a Comissão apresentou em 31 de Outubro de 2008 

(COM(2008)0693), 

– Tendo em conta o projecto de orçamento rectificativo nº 9/2008, que o Conselho estabeleceu 

em 27 de Novembro de 2008 (16263/2008 – C6-0462/2008) 

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

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Orçamentos (A6-0487/2008), 

A. Considerando que o projecto de orçamento rectificativo (POR) nº 9 ao orçamento geral de 

2008 abrange os seguintes elementos: 

- um aumento líquido nas previsões das receitas (1 198 700 000 EUR) após a revisão das 

previsões relativas aos recursos próprios e a outras receitas; 

- uma redução das dotações de pagamento nas rubricas orçamentais 1A, 1B, 2, 3B e 4 (4 

891 300 000 EUR), depois de ter em consideração as reafectações propostas na 

transferência global 

- inclusão dos aspectos orçamentais relativos ao financiamento da Facilidade de resposta 

rápida ao aumento dos preços dos produtos alimentares nos países em desenvolvimento 

em 2008, tais como resultam da declaração comum do Parlamento e do Conselho de 21 

de Novembro de 2008 sobre o financiamento da Facilidade Alimentar, 

B. Considerando que o POR n.º 9/2008 tem por objectivo inscrever oficialmente este 

ajustamento orçamental no orçamento de 2008, 
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C. Considerando que o Conselho aprovou o anteprojecto de orçamento rectificativo (APOR) 

n.º 10/2008 como POR n.º 9/2008, na sequência da anulação do APOR n.º 8/2008, 

1. Toma nota do anteprojecto de orçamento rectificativo n.º 10/2008; 

2. Aprova o projecto de orçamento rectificativo n.º 9/2008 sem alterações; 

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

 


