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Proiectul de buget rectificativ 2/2009 

Rezoluţia Parlamentului European din 22 aprilie 2009 referitoare la proiectul de buget 

rectificativ nr. 2/2009 al Uniunii Europene pentru exerciţiul financiar 2009 (6953/2009 – 

C6-0077/2009 – 2009/2010(BUD)) 

Parlamentul European, 

– având în vedere articolul 272 din Tratatul CE şi articolul 177 din Tratatul Euratom, 

– având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 

2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor 

Europene1, în special articolele 37 şi 38, 

– având în vedere bugetul general al Uniunii Europene pentru exerciţiul financiar 2009, 

adoptat definitiv la 18 decembrie 20082, 

– având în vedere Acordul interinstituţional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, 

Consiliu şi Comisie privind disciplina bugetară şi buna gestiune financiară3, 

– având în vedere proiectul preliminar de buget rectificativ nr. 2/2009 al Uniunii Europene 

pentru exerciţiul financiar 2009, pe care Comisia l-a prezentat la 2 februarie 2009 

(COM(2009)0032), 

– având în vedere proiectul de buget rectificativ nr. 2/2009, stabilit de Consiliu la 26 

februarie 2009 (6953/2009 – C6-0077/2009), 

– având în vedere articolul 69 şi anexa IV la Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A6-0192/2009), 

A. întrucât proiectul de buget rectificativ nr. 2 la bugetul general 2009 vizează următoarele 

aspecte: schema de personal a întreprinderii comune pentru realizarea sistemului 

european de nouă generaţie pentru gestionarea traficului aerian (SESAR) şi schema de 

personal a Centrului European de Prevenire şi Control al Bolilor (ECDC), modificarea 

schemei de personal a Agenţiei Europene a Căilor Ferate şi modificarea comentariilor din 

buget de la Acţiunea pregătitoare - Serviciile operaţionale GMES (Monitorizarea globală 

pentru mediu şi securitate); 

B. întrucât scopul proiectului de buget rectificativ nr. 2/2009 este de a înscrie oficial aceste 

ajustări în bugetul 2009, 

1. ia notă de proiectul preliminar de buget rectificativ nr. 2/2009; 
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2. aprobă proiectul de buget rectificativ nr. 2/2009 fără modificări; 

3. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluţie Consiliului şi 

Comisiei. 


