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DECIZIA CONSILIULUI
din 6 decembrie 2012
de adoptare a poziției Consiliului privind proiectul de buget al Uniunii Europene pentru exercițiul
financiar 2013
(2012/C 378/05)
CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
în special articolul 314 alineatul (3), coroborat cu Tratatul de
instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice, în special
articolul 106a,
întrucât:
(1)

La 23 noiembrie 2012, Comisia a transmis o propunere
cuprinzând noul proiect de buget pentru exercițiul
financiar 2013 (1).

(2)

Consiliul a examinat propunerea Comisiei în vederea
definirii unei poziții consecvente, pe partea de venituri,
cu Decizia 2007/436/CE, Euratom a Consiliului din
7 iunie 2007 privind sistemul de resurse proprii al
Comunităților Europene (2), iar pe partea de cheltuieli,
cu partea I din Acordul interinstituțional din 17 mai
2006 între Parlamentul European, Consiliu și Comisie
privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară (3),
care, în absența unui cadru financiar multianual instituit
în temeiul articolului 312 din Tratatul privind
funcționarea Uniunii Europene, constituie instrumentul
aplicabil în prezent în privința disciplinei bugetare.

(3)

Dată fiind nevoia de a adopta o poziție a Consiliului cu
privire la noul proiect de buget cât mai curând posibil în
vederea adoptării definitive a bugetului înainte de

(1) COM(2012) 716 final.
(2) JO L 163, 23.6.2007, p. 17.
(3) JO L 347, 24.12.2009, p. 26.

începutul exercițiului financiar 2013, asigurând astfel
continuitatea acțiunii Uniunii, se justifică, în conformitate
cu articolul 3 alineatul (3) din Regulamentul de
procedură al Consiliului, scurtarea perioadei de opt
săptămâni pentru informarea parlamentelor naționale,
precum și a perioadei de zece zile prevăzute pentru
includerea punctului respectiv pe ordinea de zi provizorie
a Consiliului, în conformitate cu articolul 4 din
Protocolul nr. 1,
DECIDE:

Articol unic
Poziția Consiliului privind noul proiect de buget general al
Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2013 a fost
adoptată de Consiliu la 6 decembrie 2012.
Textul integral poate fi accesat pentru consultare sau descărcare
pe site-ul Consiliului: http://www.consilium.europa.eu/

Adoptată la Bruxelles, 6 decembrie 2012.
Pentru Consiliu
Președintele
L. LOUCA

