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Návrh opravného rozpočtu č. 3/2009 

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 22. dubna 2009 o návrhu opravného rozpočtu 

Evropské unie č. 3/2009 na rozpočtový rok 2009, oddíl III - Komise (8153/2009 – C6-

0118/2009 – 2009/2017(BUD)) 

Evropský parlament, 

– s ohledem na článek 272 Smlouvy o ES a na článek 177 Smlouvy o Euratomu, 

– s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým 

se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství1, a zejména 

na články 37 a 38, 

– s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2009, schválený s 

konečnou platností dne 18. prosince 20082, 

– s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 17. května 2006 mezi Evropským 

parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení3, 

– s ohledem na předběžný návrh opravného rozpočtu Evropské unie č. 3/2009 na 

rozpočtový rok 2009, který předložila Komise dne 6. března 2009 (KOM(2009)0110), 

– s ohledem na návrh opravného rozpočtu č. 3/2009 sestavený Radou dne 30. března 2009 

(8153/2009 – C6-0118/2009) 

– s ohledem na článek 69 a přílohu IV jednacího řádu, 

– s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A6-0194/2009), 

A. vzhledem k tomu, že návrh opravného rozpočtu č. 3 k souhrnnému rozpočtu na rok 2009 

zahrnuje úpravu systému vlastních zdrojů podle rozhodnutí 2007/436/ES, Euratom ze dne 

7. června 2007, a to s retroaktivním účinkem od 1. ledna 2007, 

B. vzhledem k tomu, že účelem návrhu opravného rozpočtu č. 3/2009 je formálně zapsat tyto 

rozpočtové úpravy do rozpočtu na rok 2009, 

1. bere na vědomí předběžný návrh opravného rozpočtu č. 3/2009; 

2. schvaluje návrh opravného rozpočtu č. 3/2009 beze změn; 

3. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi. 
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