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Проект на коригиращ бюджет № 2/2009 

Резолюция на Европейския парламент от 22 април 2009 г. относно проект на 

коригиращ бюджет № 2/2009 на Европейския съюз за финансовата 2009 година, 

Раздел III – Комисия (6953/2009 – C6-0077/2009 – 2009/2010(BUD)) 

 

Европейският парламент, 

– като взе предвид член 272 от Договора за ЕO и член 177 от Договора за Евратом, 

– като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 

година относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на 

Европейските общности1, и по-специално членове 37 и 38, 

– като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2009 година, 

окончателно приет на 18 декември 2008 г.2, 

– като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между 

Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина и 

доброто финансово управление3, 

– като взе предвид предварителния проект на коригиращ бюджет № 2/2009 на 

Европейския съюз за финансовата 2009 година, представен от Комисията на 2 

февруари 2009 г. (COM(2009)0032), 

– като взе предвид проекта на коригиращ бюджет № 2/2009, утвърден от Съвета на 26 

февруари 2009 г. (6953/2009 – C6-0077/2009), 

– като взе предвид член 69 от своя правилник и приложение ІV към същия, 

– като взе предвид доклада на Комисията по бюджети (A6-0192/2009), 

А. като има предвид, че проектът на коригиращ бюджет № 2 към общия бюджет за 

2009 г. обхваща следните въпроси: щатното разписание на Съвместното 

предприятие за изследвания на управлението на въздушното движение в рамките на 

единното европейско небе (SESAR), щатното разписание на Европейския център за 

профилактика и контрол на заболяванията (ЕЦПКЗ), промяната на Европейската 

железопътна агенция (ERA), както и промяната на забележките към бюджета по 

отношение на Подготвителното действие за „Глобален мониторинг на околната 

среда и сигурността” (ГМОСС); 

Б. като има предвид, че целта на проекта на коригиращ бюджет № 2/2009 е официално 

внасяне на тези бюджетни корекции в бюджета за 2009 г.; 

                                                 
1  ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1. 
2  ОВ L 69, 13.3.2009 г. 
3  OВ C 139, 14.6.2006 г., стр. 1. 



1. Приема за сведение предварителния проект на коригиращ бюджет № 2/2009; 

2. Одобрява проекта на коригиращ бюджет № 2/2009 без изменения; 

3. Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на 

Комисията. 

 

 


