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RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
w szczególności jego art. 314 ust. 3, w związku z Traktatem
ustanawiającym Europejską Wspólnotę Energii Atomowej,
w szczególności jego art. 106a,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

W dniu 23 listopada 2012 r. Komisja przedłożyła
wniosek zawierający nowy projekt budżetu na rok
budżetowy 2013 (1).

(2)

Rada przeanalizowała wniosek Komisji z myślą o okre
śleniu stanowiska spójnego – po stronie dochodów –
z decyzją Rady 2007/436/WE, Euratom z dnia 7 czerwca
2007 r. w sprawie systemu zasobów własnych Wspólnot
Europejskich (2), a – po stronie wydatków – z częścią I
Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja
2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą
i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego
zarządzania finansami (3), które – z braku jakichkolwiek
wieloletnich ram finansowych uchwalonych na mocy
art. 312 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej –
stanowi aktualnie mający zastosowanie instrument
dyscypliny budżetowej.

(3)

Zważywszy na konieczność przyjęcia jak najszybciej
stanowiska Rady w sprawie nowego projektu budżetu

(1) COM(2012) 716 final.
(2) Dz.U. L 163 z 23.6.2007, s. 17.
(3) Dz.U. L 347 z 24.12.2009, s. 26.

z myślą o ostatecznym przyjęciu budżetu przed począt
kiem roku budżetowego 2013, co zapewni ciągłość dzia
łania Unii, uzasadnione jest skrócenie, zgodnie z art. 3
ust. 3 regulaminu wewnętrznego Rady, ośmiotygodnio
wego okresu odnoszącego się do informowania parla
mentów narodowych, a także dziesięciodniowego okresu
przewidzianego na umieszczenie danego punktu we
wstępnym porządku obrad Rady, ustanowionych w art.
4 protokołu nr 1,
PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł
Stanowisko Rady w sprawie nowego projektu budżetu ogólnego
Unii Europejskiej na rok budżetowy 2013 zostało przyjęte
przez Radę w dniu 6 grudnia 2012 r.
Z pełnym tekstem można się zapoznać lub pobrać go na
stronie internetowej Rady: http://www.consilium.europa.eu/

Sporządzono w Brukseli dnia 6 grudnia 2012 r.
W imieniu Rady
L. LOUCA

Przewodniczący

