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Sprememba proračuna št. 9/2008 

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 16. decembra 2008 o predlogu spremembe 

proračuna št. 9/2008 Evropske unije za proračunsko leto 2008, oddelek III - Komisija 

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

 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju člena 272 Pogodbe ES in člena 177 Pogodbe Euratom, 

– ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni 

uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti1, zlasti členov 37 in 38, 

– ob upoštevanju splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2008, ki je bil 

dokončno sprejet 13. decembra 20072, 

– ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim 

parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem 

poslovodenju3, 

– ob upoštevanju predhodnega predloga spremembe proračuna Evropske unije št. 10/2008 za 

proračunsko leto 2008, ki ga je Komisija predložila 31. oktobra 2008 (KOM(2008)0693), 

– ob upoštevanju predloga spremembe proračuna št. 9/2008, ki ga je Svet pripravil 

27. novembra 2008 (16263/2008 – C6-0462/2008), 

– ob upoštevanju člena 69 in Priloge IV svojega Poslovnika, 

– ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A6-0487/2008), 

A. ker predlog spremembe proračuna št. 9 k splošnemu proračunu za leto 2008 vključuje 

naslednje postavke: 

– neto povečanje napovedi prihodkov (1 198,7 milijonov EUR) po reviziji napovedi 

lastnih sredstev in drugih prihodkov; 

– zmanjšanje sredstev za plačila v proračunskih vrsticah za razdelke 1a, 1b, 2, 3b in 4 

(4 891,3 milijonov EUR), po upoštevanju prerazporeditev, predlaganih v okviru skupne 

prerazporeditve; 

– upoštevanje proračunskih vidikov financiranja instrumenta za hitro odzivanje na 

naraščajoče cene hrane v državah v razvoju v letu 2008 na podlagi skupne izjave 

Parlamenta in Sveta z dne 21. novembra 2008 o financiranju instrumenta za hrano, 

                                                 
1  UL L 248, 16.9.2002, str. 1. 
2  UL L 71, 14.3.2008. 
3  UL C 139, 14.6.2006, str. 1. 



 

B. ker je namen predloga spremembe proračuna št. 9/2008 uradna vključitev teh proračunskih 

sprememb v proračun za leto 2008, 

C. ker je Svet po preklicu predhodnega predloga spremembe proračuna št. 8/2008 predhodni 

predlog spremembe proračuna št. 10/2008 sprejel kot predlog spremembe proračuna 

št. 9/2008, 

1. je seznanjen s predhodnim predlogom spremembe proračuna št. 10/2008; 

2. odobri nespremenjeni predlog spremembe proračuna št. 9/2008; 

3. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji. 

 


